


Editorial
Som a inicis del segle XXI 
i els condicionants so-
cials, econòmics i polítics 
ens estan fent  replante-
jar molts aspectes del dia 
a dia que fins ara teníem 
assumits d’una manera i 
que ara haurem de revisar 
substancialment.

Des de l’economia familiar 
fins a l’economia mundial, 
els canvis s’estan duent a 

terme d’una forma imparable, en alguns casos 
violenta i traumàtica i, en d’altres, d’una ma-
nera més prudent i entenedora.

També els ajuntaments hem de prendre deci- 
sions, algunes de voluntàries i altres 
d’obligades. Des de l’Ajuntament de la Pal-
ma, aquestes revisions es fan amb la voluntat 
que afectin el mínim possible les persones i 
els serveis que reben i es treballa en aspectes 
més organitzatius i interns, com ara negociant 
amb els proveïdors i contractistes i optimitzant 
els espais que tenim, entre d’altres.

El ciutadà és una peça bàsica en aquest re-
plantejament i ha d’entendre el sentit i el fons 
d’aquesta transformació. Aquesta col·laboració 
entre ciutadà i polític ens ha d’encaminar cap 
a un futur on els canvis siguin fruit de propos-
tes imaginatives i de noves oportunitats per fer 
del nostre poble un espai on sapiguem recupe-
rar el sentit comú i la participació ciutadana 
en la configuració d’una gestió municipal as-
senyada.

Governar en temps de crisi és una tasca dificul-
tosa i demana un esforç suplementari. L’equip 
de govern no defalleix i amb voluntat renovada 
vol contribuir a aquests canvis amb el major 
encert possible i donar les respostes adequa-
des a les situacions adverses per tal que siguin 
un clar avantatge en el desenvolupament del 
poble que sempre hem volgut: petit, cohesio-
nat i sostenible.  
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Cartipàs municipal
Fruit del resultat de les darreres eleccions municipals del 22 de maig de 2011 la composició del consistori va que-
dar establerta amb 6 regidors de La Palma Sempre i 5 regidors de CiU.
L’equip de govern va quedar estructurat de la següent manera:

Xavier González Alemany. Alcalde. Es farà càrrec de les regidories de Presidència, Participació Ciutadana, Relacions 
Institucionals, Habitatge, Medi Ambient i Patrimoni i Ordenació Territorial.

Joan Gràcia i Minguell. Primer tinent d’alcalde. Subàrees de Política Econòmica, Serveis Generals i Atenció Ciuta-
dana.

David Serlavós Serra. Segon tinent d’alcalde. Subàrees de Gestió Territorial i Espai Públic, Mobilitat i Transport, 
Convivència i Seguretat i Promoció Econòmica.

Francesc Cortés Roca. Tercer tinent d’alcalde. Subàrees de Serveis Socials, Cultura i Teixit Associatiu, Comunicació 
i Noves Tecnologies, Nova Ciutadania i Ocupació.

Judith Rubio Obiols. Regidora. Subàrees de Foment de les Tradicions, Joventut, Polítiques d’Igualtat, Cooperació, 
Desenvolupament i Solidaritat.

Pepe Lombardía Pérez. Regidor. Subàrees d’Educació, Salut i Qualitat de Vida, Esports, Gent Gran i Recursos Humans.

Dedicació dels membres corporatius i retribucions.

Únicament l’alcalde tindrà dedicació parcial amb una jornada màxima equivalent a l’ordinària dels funcionaris de 
l’Administració General de l’Estat. La seva retribució serà, en import brut anual, de 33.000 euros/any.

La resta de regidors que no percebran les assistències se-
güents per participació en òrgans col·legiats en el quals siguin 
membres, indicades en euros per sessió:

Ple: 90
Junta de Govern Local: 50
Comissió informativa: 30
Comissió deliberant: 240
Per cada regidor, mes natural i òrgan, es percebrà un màxim 
de dues assistències.
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El POUM, un nou repte
Enguany hem aprovat definitivament el nou POUM de la Palma i el dia 22 de juny es va publicar al 
DOGC. És el fruit d’una mobilització i participació ciutadana molt important, amb un consens unànime, 
si més no pel que fa a la preservació del territori i a la limitació del creixement, que no ha estat exempt 
a voltes de manca de lleialtat institucional per part de les administracions superiors: només cal recordar 
tot l’episodi de la variant.

L’aprovació del Pla coincideix amb una situació de crisi econòmica sense precedents que, a hores d’ara, 
força gent ja només anomena crisi i sovint, canvi de model econòmic i social. De ben segur, en l’aspecte 
econòmic i social, poques coses tornaran a ser com abans. El Pla preserva un territori i un entorn valuós 
i preveu un creixement suficient per satisfer les pròpies necessitats de creixement orgànic: una eina al 
servei del model de poble i no pas un poble al servei d’un determinat model de creixement. 



Arranjament de 
l’avinguda Catalunya
(Des del carrer Canigó fins al carrer Pau Bogunyà)

Amb aquesta obra restaria tota l’avinguda de 
Catalunya arreglada d’una manera uniforme, 
tal com està als dos extrems de la població. 

Per iniciar aquesta obra es varen fer un seguit 
de prospeccions a diferents punts d’aquesta 
via. 

Amb els treballs previs i la valoració dels ex-
perts es va desaconsellar fer l’arranjament 
de les voreres ja que també s’hauria de fer 
l’arranjament de les instal·lacions soterrades, 
canonades d’aigua potable, del clavegueram i 
de pluvials, atenent el mal estat d’aquestes.

Per tant vàrem iniciar un procés per tal 
d’aconseguir pressupostos i subvencions per 
poder substituir aquestes instal·lacions.

De tots és coneguda la precària situació econò-
mica dels ajuntaments, principalment deguda, 
en el nostre cas, a l’incompliment dels paga-
ments de la Generalitat de Catalunya. Aquest 
incompliment ens ha dut a haver de disposar 
de crèdits per fer front a les despeses corrents i 
pagaments de les obres i serveis compromesos. 
Uns crèdits que suposen un grapat d’euros i 
d’interessos, en definitiva diners perduts.

Per tant, tot i que aquesta obra ja estava adju-
dicada, hem arribat a un acord amb l’empresa 
que havia de fer l’obra per tal de posposar-la 
a l’espera que la situació econòmica sigui més 
favorable. 

Aquesta obra estava valorada en un import de 
400.000€ dels quals la Generalitat de Cata-
lunya tenia el compromís de subvencionar-ne 
el 80%.

Ampliació de
l’escola
L’obra de l’ampliació del CEIP El Solell es 
troba a la recta final. A pesar de la gran 
complexitat d’aquesta obra (topografia 
existent, compatibilitat dels treballs amb 
el normal funcionament de les classes del 
CEIP, context econòmic amb retallades 
importants en obres públiques, etc), en 
podrem gaudir a partir del curs vinent. 

Durant els mesos de maig i juny es troba 
un gran nombre de treballadors executant 
treballs d’instal·lacions, tancaments, re-
vestiments i urbanització exterior per tal 
de donar compliment al pla previst inicial-
ment.

A finals del mes de juliol es preveu fina- 
litzar totalment l’edifici nou exceptuant-ne  
algunes parts de la nova cuina. Quan aca-
bin les classes, el dia 22 de juny, els ope-
raris entraran a treballar a l’edifici vell per 
acabar de traslladar alguns elements de 
la cuina existent a la nova i refer algunes 
classes que experimenten algun grau de 
reforma.

Durant l’estiu es preveu acabar totalment 
la pista inferior així com els treballs de re-
forma de l’edifici existent per procedir a 
entregar l’edifici al municipi a temps per 
al començament de les classes del nou 
curs 2012-2013.
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Es poden realitzar consultes sobre sexualitat 
i anticoncepció, trastorns alimentaris, asses-
sorament laboral, educació i formació, VIH/SIDA. 

Punt Jove la Palma
Aquest 2012 el Punt Jove la Palma vol estar 
més en forma que mai i per això vol reforçar 
i consolidar tots els serveis que fins ara ha 
anat oferint als joves del municipi. Actualment 
l’Ajuntament ha decidit apostar clarament pels 
joves del municipi reforçant aquest servei.

El Punt Jove la Palma  està obert de di-
lluns a divendres oferint el servei SIJ (Servei 
d’Informació Juvenil) i totes les tardes oferint 
les Tardes Joves del Punt.

Servei SIJ: de dilluns a divendres de 9.30 a 13 
i dimarts i dijous de 17 a 20 h.

És un Servei gratuït perquè tots els joves puguin 
plantejar els seus dubtes i les seves consultes 
en qualsevol dels àmbits d’interès (formació, 
treball, habitatge, salut, voluntariat...) 

El Punt Jove també ofereix recolzament a les 
entitats juvenils quan ho necessiten, i també 
programa diferents accions al llarg de l’any: 
Concurs ”la foto de l’estiu”; Concurs de relats 
breus; Exposició del Comerç Just; Concurs de 
fotografia “Animals al món”; circuit de música 
Sona Centre; Tallers diversos...

Tota la informació de les accions que es van 
realitzant es publiquen al facebook del Punt 
Jove i a la web municipal.

Tardes Joves: dilluns a divendres de 17 a 21 h.

Cada cop més es va consolidant aquest espai com 
a referent per als joves del muncipi, amb la possi-
bilitat de fer diferents coses en un mateix lloc:

- Connexió gratuïta a internet.

- Sala d’estudi, per fer deures o bé per fer tre-
balls en grup.

- Cessió de l’espai per a reunions específi-
ques.

- Assessoria jove: dimarts i dijous de 17 a 20 h.

Programa Connecta’t
El servei local d’ocupació de la Palma va 
col·laborar amb el Departament de Treball 
de la Generalitat, concretament amb el Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i amb 
col·laboració amb la Direcció General de Tele-
comunicacions i Societat de la Informació, en 
la realització del Programa CONNECTA’T.

El programa constava de dues modalitats for-
matives que es van fer a l’espai del Servei Lo-
cal d’Ocupació i s’adreçava a persones que es 
trobaven en situació d’atur, donades d’alta al 
SOC, amb la finalitat de millorar les seves com-
petències digitals bàsiques i que els ajudessin 
en el seu procés de recerca de feina.

El mòdul A, tenia una durada de 15 hores, i 
anava orientat a:
- adquirir competències d’informàtica bàsica
- elaboració de documents de text
- correu electrònic
- navegació per internet

El mòdul B, amb una durada de 10 hores, es 
basava en treballar tècniques de recerca de fei-
na, específicament:
- currículum vitae i cartes de presentació
- recerca de feina per internet

En total s’han realitzat 3 grups de cada mòdul 
des de setembre de 2011 fins a febrer de 2012 
i hi han participat 23 usuaris/àries.
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En l’àmbit de la cooperació al desenvolupa-
ment, l’Ajuntament de la Palma, per aquest 
2012, continuarà amb el seu objectiu de seguir 
una línia d’actuació emmarcada en la Sensibi-
lització. L’objectiu principal és el de realitzar 
petites accions puntuals durant tot l’any. 

Les accions concretes que s’han realitzat i que 
es volen dur a terme en aquest àmbit volen 
tenir en compte tots aquests conceptes:

1. El desenvolupament humà sostenible, tenint 
en compte tot el nostre medi natural.

• Promoure la protecció dels animals.

• Potenciar el nostre medi natural i els seus 
recursos.

2. La lluita contra les desigualtats i les diferèn-
cies Nord-Sud

• 8 març: Setmana per la Igualtat a la Palma.

• Maig: Festa del comerç just i la banca èti-
ca al Punt Jove amb jocs i exposició.
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3.  Promoure els drets humans i la construc-
ció per la Pau.

• 20 novembre: Dia internacional dels In-
fants.

• 1 de desembre: Dia internacional de la 
lluita contra la SIDA.

• Desembre: campanya recollida de joguines.

4. Fomentar el teixit associatiu a través del 
programa de cohesió social (Pla Local de 
Joventut 2012-2013)

•  Aquest 2012 neix la iniciativa d’organitzar 
la Festa x la Solidaritat, amb la participa-
ció de totes les entitats del poble i orga-
nitzar una festa participativa i solidària 
(tallers, xerrades, exposicions, mercat 
d’intercanvi, programari lliure...).

Actualment s’està treballant per a poder por-
tar-la a terme de cara al setembre 2012.

Regidoria de Cooperació, Desenvolupament i Solidaritat 2012

La solidaritat ha de marcar camins

Voluntariat per la Llengua
És un programa que facilita que totes les persones que tenen coneixe-
ments de català i es volen llançar a parlar-lo el puguin practicar en un 
context real i distès i que les que el parlen habitualment no canviïn de 
llengua innecessàriament.

El voluntari i l’aprenent es comprometen a quedar una hora a la setma-
na durant 10 setmanes per practicar el català.

El dia 10 de maig de 2012, a la sala de plens de l’Ajuntament, vam fer 
la presentació de la IV edició del Voluntariat per la llengua a la Palma. 

17 voluntaris i 14 aprenents formen les 12 parelles lingüístiques inclo-
ses en aquesta edició.

El regidor d’Educació, Pepe Lombardía, va adreçar unes paraules 
d’agraïment a tots els participants, que amb la seva tasca contribue-
ixen a fomentar l’ús de la llengua catalana en contextos quotidians i 
col·loquials. 

Un cop fetes les presentacions, els aprenents i voluntaris van poder 
començar a concretar les dates de les trobades, que finalitzaran el  
17 de juliol, moment en què se celebrarà la cloenda d’aquesta  
4a edició.



Consell d’infants 
de la Palma

Aquest 2012 ha 
estat el tercer any 
consecutiu que 
s’ha dut a terme el 
projecte del Con-
sell dels Infants, i 
tot i que ha estat 
un any una mica 
més curt del que 

és habitual, amb 7 trobades al Punt Jove, des 
del Consell tenim la sensació que ha estat del tot 
profitós.

Algun dels consellers més novells afirma que: 
“ser del Consell d’Infants ha sigut una bona ex-
periència perquè a partir de les trobades he co-
mençat a veure coses que abans no veia o no els 
donava importància”. 

Durant el curs s’han valorat totes les propostes 
relacionades amb els espais públics i de convi-
vència de la Palma. A partir d’una sortida que 
vam fer, les vam contemplar i vam passar la infor-
mació a l’Ajuntament per tal de conèixer l’estat 
d’aquestes i a partir d’aquí saber a quines els 
havíem de donar prioritat. Des de l’Ajuntament 
ens van suggerir la possibilitat de valorar el pro-
jecte de “Camins Escolars”, en què s’implica tot 
el municipi i que lluita pels Drets dels Infants de 
la Convenció de l’ONU sobre de 1989.

Com a valoració i conclusió els consellers van 
destacar les següents coses:

-  Hem pres consciència que les petites accions po-
den canviar les coses.

-  Hem compartit amb altres nens de l’escola les 
coses que treballàvem al Consell.

-  Hem fet campanyes de civisme i convivència. 

-  Hem après paraules com civisme i què són els 
Drets dels Infants.

-  Hem après a respectar el medi ambient i a res-
pectar-nos a nosaltres mateixos.

-  Ens ha agradat molt ser consellers d’aquest petit 
poble, hem pogut conèixer altres companys i viu-
re una experiència diferent.

LaVeu - 7

Programa dinamitzador 
de la Gent Gran
L’Ajuntament de la Palma, amb el suport de 
la Diputació de Barcelona, ha posat en marxa 
el programa de dinamització de gent gran amb 
el doble objectiu de promocionar l’autonomia i 
millorar el benestar integral d’aquest col·lectiu 
i de tota la població en general del municipi. 

L’essència del programa és l’aprofitament del 
capital humà, intel·lectual i experiencial per a 
incidir directament en aspectes físics, psicolò-
gics i socials de la salut mitjançant un seguit 
d’activitats potenciadores i beneficioses, mo-
bilitzant aspectes personals i socials que es-
taven latents, en alguns casos, per la manca 
d’estimulació.

Amb aquest programa es pretén una millo-
ra de l’autopercepció i de l’autoestima en el 
col·lectiu de la gent gran i a la vegada donar 
un impacte positiu en la població mitjançant 
accions transversals (participació de tots els 
grups d’edat de la població).

Els coneixements i l’experiència acumulada re-
verteixen en altres generacions i també en la 
seva ja que tota acció intergeneracional com-
porta més aprofitament i major satisfacció a les 
persones que hi participen. 

Es tracta, en definitiva, d’un programa que 
s’obre a la participació de tota la població.



Activitats esportives 
municipals
Des del Servei d’Esports de l’Ajuntament de la 
Palma de Cervelló se segueix apostant per oferir el 
millor servei a tots els ciutadans del nostre munici-
pi. Actualment s’estan oferint 30 hores setmanals 
d’activitats dirigides. Les activitats que s’hi realit-
zen van des d’una microgimnàstica o tai-txi fins a 
ciclisme indoor o body combat per als que estiguin 
més en forma. Les classes s’imparteixen per a tots els 
nivells, gustos i edats.

Des de principis d’any ja funciona la nova sala de 
fitness amb més de 150m2 d’espai i amb més de 
20 estacions diferents, per a poder treballar tots els 
músculs del cos i on una persona especialitzada us 
assessorarà en qualsevol dubte que tingueu.

Per als més menuts, hi ha l’Escola Esportiva Muni-
cipal on els nostres monitors especialitzats en esca-
lada, patinatge i dansa fan que el seu aprenentatge 
sigui alhora un estímul i un entreteniment.

El 2 de juny s’inaugurà la Piscina Municipal amb 
3 mesos per endavant de sol, aigua i diversió per a 
tothom.

El camp de futbol, amb la nova gespa, té un aspec-
te magnífic. A més dels campionats de lliga de les 
diverses categories s’hi realitzen tornejos, campus 
i un munt d’activitats relacionades amb el món del 
futbol, gràcies a la bona feina de la junta de la UE 
La Palma.

El camp de futbol estarà obert del 25 de juny al 27 
de juliol, de dilluns a divendres de 18 a 21 h.
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Promoció del comerç
Promocionem l’Omple’t 
i el Petit Mercat de la Palma

Davant la voluntat de promocionar el comerç 
local s’ha demanat una subvenció a la Diputa-
ció de Barcelona. 

La subvenció que ens han concedit és del  90% 
del cost de l’acció que preveu fer campanyes 
de promoció del Comerç i del Petit Mercat pre-
miant la compra de productes o l’adquisició de 
serveis als establiments o parades que podeu 
trobar a la Palma de Cervelló. 

Des de Promoció Econòmica sempre s’ha pen-
sat que els productes de promoció de marxan-
datge tinguin una utilitat per al nostre dia a 
dia; és per això, que podreu aconseguir tasses, 
davantals, manyoples i espelmes de les quals 
de ben segur en fareu ús a les vostres llars. 

Xarxes socials
Des de l’Ajuntament de la Palma creiem que les xarxes 
socials juguen un paper important, pel que fa a la difu-
sió de  tota aquella informació que pot ser de l’interès 
dels habitants del municipi. És per això, que fa uns 
mesos es van posar en marxa tres de les xarxes socials 
més importants existents en aquests moments, com 
són facebook.com/ajlapalma, twitter.com/ajlapalma  
(@ajlapalma) i youtube.com/ajlapalma. 

També podeu trobar informació al web municipal: 
www.lapalma.diba.cat.

En aquestes xarxes socials no només es té com a objec-
tiu el fet de comunicar per part de l’Ajuntament, sinó 
que també els ciutadans les poden fer servir com una 
eina per informar i opinar sobre tot allò que va succeint 
a #lapalmadecervello



La Konfraria de la Vila 
del Pingüí de la Palma
La Palma de Cervelló té una intensa vida aso-
ciativa i la darrera entitat en fundar-se ha estat 
La Konfraria de la Vila del Pingüí de la Palma. 
Aquesta és una entitat sense ànim de lucre que 
promou l’ús del programari lliure i l’accés lliure 
a les noves tecnologies.

Des de la seva fundació l’any 2010 La Konfra-
ria ha participat en projectes com la celebració 
del Software Freedom Day (Dia mundial del 
programari lliure) a la Palma, la creació d’una 
cartografia lliure del poble a OpenStreetMap a 
través de tallers oberts, la creació d’una xar-
xa oberta, lliure i neutral amb Guifi·net, i la 
col·laboració amb Softcatalà en la traducció al 
català del programa Gimp (l’alternativa lliure 
al Photoshop). També ha ajudat a crear la seva 
pàgina web a algunes entitats i fins i tot va 
aportar el codi necessari per fer visible el menú 
del web de l’Ajuntament a navegadors com el 
Mozilla Firefox o el Google Chrome.

L’entitat dóna suport en temes de programari 
lliure a qui ho desitgi a través del seu fòrum o 
a través de llistes de correu, i de tant en tant 
realitza Linux Install Parties en què s’instal·la 
gratuïtament un sistema operatiu Linux (con-
cretament l’Ubuntu) a qui vulgui.

www.konfraria.org,  
lakonfrariadelavila@gmail.com.

L’Assemblea 
de la Palma
L’Assemblea de la Palma som un grup de per-
sones que no representem cap partit ni asso-
ciació, tampoc ningú no ens representa. Ens 
uneix un malestar per unes vides precàries en 
les desigualtats, però sobretot ens uneix una 
vocació de canvi. Som aquí perquè volem una 
societat que doni prioritat a la vida per sobre 
dels interessos econòmics i polítics. Ens sen-
tim trepitjats per l’economia capitalista, i ens 
sentim exclosos del sistema polític actual, que 
no ens representa. 

Apostem per una transformació profunda de 
la societat i del sistema. I sobretot apostem 
perquè sigui la pròpia societat la protagonis-
ta d’aquest canvi. Apostem pel decreixement, 
per un canvi dels consums, per intercanviar 
i reciclar allò que no fem servir, per no crear 
necessitats falses com les que ens anuncien 
les publicitats o perquè el veí ho té, doncs jo 
també. Apostem per un millor equilibri de les 
classes socials.

Creien que estàvem adormits... Creien 
que ens podien seguir retallant drets sen-
se que oposéssim resistència... Doncs 
s’equivoquen:  estem lluitant –pacíficament 
però amb determinació– per la vida que tots 
ens mereixem.

El nostre lema diu: «Anem a poc a poc perquè 
hem d’anar molt lluny.»

Assemblea de la Palma. 
Cada dijous a les 20.30 h 
a la plaça de l’Església.
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La crisi financera i l’Ajuntament
L’actual crisi econòmica afecta l’Ajun-
tament de la Palma des de dos àmbits 
ben marcats.

El primer és la constant davallada dels ingressos mu-
nicipals que provenen de les diferents administracions: 
Diputació, Generalitat i Govern espanyol i que consti-
tueixen, juntament amb els impostos i taxes que recapta 
directament l’Ajuntament, la font d’ingressos del pres-
supost municipal. En el cas de la Palma, ha significat un 
retrocés superior als 300.000 €, que ha obligat a ajustar 
les despeses, a reduir el manteniment i a congelar els 
sous i les transferències corrents a les entitats.

El segon, la gestió que es fa de la crisi, és del tot in-
comprensible. Al tancament de l’exercici del 2011 
l’Ajuntament de la Palma devia 892.876,05 € als pro-
veïdors. En aquell moment, les esmentades administra-
cions superiors ens devien, igualment el 31/12/2011, 
la quantitat d’1.070.018,69 € en pagaments aprovats, 
vençuts i no realitzats. Una senzilla operació aritmètica 
indica que si haguessin complert amb les seves obliga-
cions de pagament, l’Ajuntament de la Palma no deuria 
diners a cap proveïdor i disposaria d’una tresoreria de 
177.142,64 € a la caixa.

Aleshores es produeix l’ofensiva del Govern espanyol 
contra els ajuntaments. Primer anunciant que érem, de 
manera global, uns malbaratadors compulsius i que calia 
urgentment solucionar el problema de milers d’empreses 
petites que veien perillar el seu futur pels deutes que 
arrossegaven amb els ajuntaments. Després va venir 
un pla de xoc per pagar directament als proveïdors les  
factures pendents, pagaments que cada ajuntament hau-
ria de retornar mitjançant un crèdit bancari, les condi- 
cions del qual són negociades directament pel Ministeri 
d’Hisenda. Tot això sense discussió, t’agradés o no, i 
amb uns terminis que la maquinària política requeria 
que fossin urgents.

El resultat final és decebedor. L’Ajuntament de la Palma 
acaba amb un préstec de 765.822,26 € a 10 anys, a un 
interès del 6,159% i pel qual es pagaran 282.700,43 € 
d’interessos. Per acabar-ho d’adobar, es tracta d’un prés-
tec concertat amb la Caja de Ahorros del Mediterráneo 
(CAM), intervinguda. El Govern espanyol ha mobilitzat 
els recursos del sistema. No hauria estat més lògic que 
amb aquests recursos es paguessin primer els deutes 
que les administracions tenen amb els ajuntaments? 
Amb tots els controls i precaucions que es vulgui. Si no 
hem estirat més el braç que la màniga, per què hem de 
carregar amb aquesta càrrega financera afegida?

És l’altra cara de la mateixa moneda: la constatació que 
hi ha diners per a les entitats bancàries, però no n’hi ha 
per a la sanitat, l’ensenyament, l’estat del benestar ni 
l’economia productiva. Ara, pel que es veu, tampoc n’hi 
ha per als ajuntaments. Això sí, la culpa la tenim nosal-
tres perquè som els que gastem. Benvinguts al club.
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Aquest any haviem previst celebrar una altra edi-
ció de la Fira, però malgrat tots els esforços que 
des de l’Ajuntament s’han fet per a fer-la possible 
no es podrà dur a terme.

L’última edició va costar aproximadament 90.000 €. 
Per a aquest any estava previst no sobrepassar els 
60.000 €. Enguany, però, només es pot comptar 
amb la subvenció de la Diputació de Barcelona. 
Ja fa mesos que la Diputació va fer arribar als 
ajuntaments les bases per a les subvencions amb 
els imports concretats per municipi. En el cas de 
la Palma  eren 10.000 €, per a la Fira.

La Generalitat ha fet a mans dels ajuntaments les 
bases per a poder fer les sol·licituds de subven-
cions per a tot tipus d’actes. Les fires d’artesania 
no hi estaven contemplades.

A causa de tots aquests entrebancs econòmics 
i de la crisi on estem submergits hem conside-
rat que el més prudent, i a contracor, és ajornar 
l’edició d’enguany de la Fira.

Viu el Sant Jordi a la Palma
El passat 23 d’abril 
es va celebrar a la 
Palma per primera 
vegada la Diada de 
Sant Jordi. Va ser 
una celebració en 
què van ser presents 

la participació al carrer i l’esperit alegre, festiu i 
cultural.

La plaça Cervantes i el carrer Sant Jordi es van 
omplir de moviment amb la Biblio-outlet; el ta-
ller de roses de paper, tant per a joves com per 
a grans, dinamitzat pel Punt Jove la Palma; la 
xocolatada que ens va oferir l’ACEP; la Creperia 
que van muntar els joves de la Peti, i la parada de 
llibres de la Xaropa, entre d’altres... 

A l’escenari vam poder escoltar les lectures dels 
relats guanyadors del I Concurs de Relats Breus, 
organitzat pel Punt Jove la Palma, i les lectures de 
poemes a càrrec d’alumnes del Servei de Català.

La part més festiva la vam poder gaudir amb 
les actuacions musicals locals d’El Psicovola-
dor, el grup Whesley’s Phoenix i el trio format 
per l’Andreu, el Berni i la Paula, tots ells van 
col·laborar a enriquir aquesta festivitat tan nostra 
per primera vegada a la Palma.



Un cop de mà
Una situació de crisi tan preocupant 
com l’actual s’agreuja amb un pèssim 
govern municipal al nostre poble. Per 

posar alguns exemples: considerem incomprensible 
la gestió excloent que aquest any s’ha fet dels casals 
d’estiu; no entenem que posar un tendal al pati de 
l’escola, per prevenir els cops de calor que els nostres 
infants puguin patir, sigui tan difícil de resoldre; ens 
costa de creure que en els moments econòmicament 
complicats que vivim, despeses com ara el concert del 
Pla de Sant Joan hagin estat una prioritat, malgrat les 
moltes necessitats socials que hi ha al nostre municipi; 
creiem que és intolerable que no es retalli la despesa 
mensual de 5.000 euros d’un assessor extern quan ja 
tenim un secretari interventor municipal....

Però malgrat tot aquest desencert i les crítiques que se’n 
deriven, els regidors de CiU volem seguir treballant per 
contribuir que la Palma tiri endavant com a poble i surti 
reforçat de l’impàs d’aquests anys de crisi.

La situació econòmica actual del nostre municipi és un 
pressupost anual en què els ingressos van any darre-
re any a la baixa mentre que les despeses no ho fan 
tant. Com molts altres pobles, la Palma pot deixar de 
ser viable i quedar engolida dins d’una realitat més 
gran sense massa marge d’actuació. La nostra proposta 
davant d’aquesta possibilitat és la de liderar un grup 
d’estudi que inclogui els municipis de Vallirana, Cerve-
lló, Corbera, Pallejà i la Palma per tal de mancomunar 
serveis municipals. Serveis com ara: la brigada munici-
pal d’obres i de serveis; la neteja d’edificis; la recollida 
d’escombraries; la recollida d’animals; la policia munici-
pal; el servei d’ocupació; els serveis socials...

Liderar aquest procés significa fer una proposta econò-
micament i socialment viable que sigui útil per a  
tothom, millori la qualitat dels serveis i ajudi a fer pos-
sible que un pressupost petit com el nostre permeti fer 
alguna inversió. 

Si ens quedem esperant, sense fer res, la Palma con-
tinuarà dins d’una espiral de baixada d’ingressos, 
d’augment de l’endeutament i de pèrdua d’autonomia 
financera que acabarà per justificar que alguna adminis-
tració superior decideixi per nosaltres.

La màxima prioritat de tots els regidors de CiU segueix 
sent el nostre poble i la seva gent i estem segurs que 
l’equip de govern també comparteix aquest sentiment. 
Per això, ara més que mai demanem que el nostre al-
calde i el seu govern liderin aquest procés, que posin 
per davant de tot les persones i les seves necessitats, 
no els actes de cara a la galeria, i que prioritzin les des-
peses d’allò que és essencial per la Palma. De moment 
malauradament no és això el que estem veient. 

El grup municipal de CiU ens oferim a treballar en aques-
ta direcció sempre que aquest procés sigui en benefici 
de tots els palmarencs i palmarenques.
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Des del PSC, ens movem

Ja ha passat un any des que,  i per 
voluntat de l’electorat, el PSC no és a 
l’Ajuntament de la Palma. Durant aquest 
temps hem estat fent una reflexió sobre 
els nostres errors i la situació que ens ha 

conduït a aquesta manca de suport.

Malgrat tot, el nostre compromís amb els nostres votants 
segueix inalterat. Una mostra, i arran de la promesa que 
durant la campanya vam fer als veïns, és el seguiment 
que estem realitzant de l’estat del carrer Cadí i del pri-
mer tram del carrer Montseny;  la querella continua el 
seu curs, i sembla ser que de manera favorable als inte-
ressos de la Palma, però tot i això, per recursos i altres 
tràmits, probablement la solució trigui en arribar.

També,  i mitjançant la nostra diputada del Baix Llobre-
gat pel PSC Eva Granados, hem realitzat des d’aquesta 
agrupació, preguntes al Parlament de Catalunya sobre 
l’escola, la variant i el CAP.

A nivell municipal, desitgem fer públiques algunes de 
les propostes que hem fet i altres que volem fer a l’equip 
de govern, encaminades sobretot a les retallades en les 
despeses com ara: 

-  Fer un conveni amb l’escola i traslladar la biblioteca a 
les seves instal·lacions, movent a l’actual edifici altres 
dependències municipals (Aula d’Autoformació) amb 
l’estalvi de lloguers que això representa.

-  Pel bloqueig del PP en la forma d’amortitzar el crèdit 
per pagar als proveïdors, dedicar els diners que ens 
deu la Generalitat i altres institucions públiques a pa-
gar altres crèdits, com són els del revolt de l’Església 
o el de les escombraries, o si no per cancel·lar la lí-
nia de crèdit que té oberta l’Ajuntament (per cert, el  
senyor Llop podria preguntar als seus “col·legues” 
quan pensen pagar els seus deutes).

-  Fer un pla entre tots els grups polítics perquè de cara 
al 2020 l’endeutament municipal s’hagi reduït a un 
màxim del 5%, és a dir, no tenir deutes.

-  Traçat de la variant en el Pla General.

-  I per acabar, volem opinar pel que fa als casals d’estiu. 
Des del PSC opinem que la gestió d’aquests casals 
ha de ser feta en conjunt, aprofitant les sinèrgies de 
tots els grups que desitgin muntar un casal, i amb 
els objectius d’augmentar la qualitat de l’oferta i de 
reduir els costos d’explotació. No val només limitar-se 
a repartir allò que hi ha entre els que es presentin.

Des del PSC de la Palma seguirem fent propostes per 
al nostre poble i animem a posar-se en contacte amb 
la nostra agrupació a tothom qui vulgui a participar en 
aquest procés.

Us esperem



Telèfons d’interès
Ajuntament de la Palma        93 672 02 02
 Fax:                     93 672 01 25
Policia Local          639 38 61 63
Jutgat de Pau         93 672 27 75
Registre Civil          93 672 02 02
CAP La Palma                  93 672 08 05
Serveis Socials         93 672 02 02
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 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)

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. Urgències: tel. 639.38.61.63

CAP La Palma: 
Atenció a l’usuari:
Dilluns, dimecres i divendres de 8.30 a 20.00 h.
Dimarts de 13.30 a 20.00 h. 
Dijous de 8 a 15 h. 

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 h.
Jocs de taula: de dilluns a divendres de 17.00 a 
19.00 h.

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 gratuïta 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. 
(A partir de juliol, Serveis Socials estarà ubicat a 
les dependències de l’Ajuntament)

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

El mes de juliol la biblioteca es trasllada a la 
piscina. 
L’horari de la Bibliopiscina és de 17 a 20 h.

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


