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Obres d'inversió
Pavimentació amb gespa del camp  
de futbol municipal i altres millores

L’Ajuntament de la Palma ha dut a terme aquest 
projecte que tracta bàsicament de la substitució de 

l’actual camp de joc de sauló per un camp de gespa 
artificial de darrera generació. Tanmateix, atès l’estat 
precari de la pràctica totalitat de les instal·lacions i 
tancaments laterals del camp actual, la reforma s’ha 
estès en la mesura del possible per crear una actu-
ació de reforma homogènia dins i fora del terreny de 
joc millorant la seguretat i l’accessibilitat. Les reformes 
han estat les següents:

•	 Col·locació	 d’un	 drenatge	 perimetral	 al	 terreny	
de joc amb col·lectors.

•	 Reperfilat	 i	 compactació	 del	 terreny	 de	 joc	 i	
estesa de capa geotèxtil impermeable i de gespa 
artificial amb reblert de cautxú i sorra.

•	 Renovació	 de	 tots	 els	 tancaments	 laterals	 del	
camp.

•	 Renovació	de	la	il·luminació	del	terreny	de	joc.
•	 Instal·lació	d’un	nou	sistema	de	reg	per	canons	

amb el seu corresponent dipòsit d’aigua.
•	 Construcció	d’un	nou	magatzem.
•	 Repavimentat	i	enrajolat	dels	vestidors	antics.
•	 Reforma	de	 tota	 l’àrea	de	grades:	nous	bancs,	

nou	paviment	i	nova	marquesina.
•	 Ampliació	de	la	terrassa	del	bar.
•	 Reforma	dels	accessos	per	a	vianants	al	camp.

Passeig de 
Santa Rita

Dins	 de	 la	 subvenció	 del	 FEOSC	 2010,	 s’ha	
continuat amb la 3a fase de la recuperació 

de	la	riera	de	Santa	Rita	i	la	seva	transformació	
en	un	eix	de	vianants	que	en	un	futur	portarà	als	
vianants	des	de	 la	 font	de	Santa	Rita	de	 forma	
ininterrompuda	fins	al	passeig	del	Roure.
La reforma de l’àmbit ha consistit en l’adequació 
d’un àmbit de riera en trinxera a l’aire lliure a tra-
vés	de	les	següents	actuacions:

•	 Creació	 d’un	 mur	 de	 contenció	 sobre	 la	
sortida del col·lector a la plaça Puigmajor 
per tal de consolidar el talús de terres en 
aquest punt.

•	 Creació	 d’un	 camí	 a	 base	 d’un	 gabió	 de	
pedra	seca	de	1m	x	1m.	al	 llarg	del	talús	
paral·lel a la riera.

•	 Implantació	d’un	mirador	sobre	la	riera	en	trin-
xera al costat de la plaça Puigmajor.

•	 Col·locació	 de	 mobiliari	 urbà	 i	 il·luminació	 a	
base de fanals (extrems) i balises encastades al 
terra	(camí	central).

•	 Reordenament	 topogràfic	de	 l’àmbit	de	 la	 riera	
a	 la	plaça	Puigmajor	per	 evitar	 que	 les	 aigües	
degradin els talussos de terra existents i con-
duir-les fins a la xarxa de sanejament municipal 
ubicada a la mateixa plaça.
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Biblioteca

Dins	de	la	subvenció	del	FEOSC	2010,	s’ha	reformat	
la planta baixa de la Biblioteca Municipal.

La	reforma	ha	consistit	en	l’optimització	de	l’espai	exis-
tent	a	través	de	les	següents	actuacions:

•	 Reagrupació	del	mobiliari	 existent	 i	 compra	de	
nou mobiliari.

•	 Reordenació	 de	 les	 prestatgeries	 existents	 i	
supressió de les no adequades.

•	 Nova	pavimentació	interior	i	pintat.
•	 Col·locació	d’imatges	de	gran	format	que	donin	

una	visió	interior	de	l’edifici	més	d’acord	amb	el	
seu ús.

•	 Rehabilitació	integral	de	la	façana	incloent	subs-
titució de fusteries de fusta per fusteries d’alu-
mini.

•	 Reurbanització	 de	 l’espai	 lliure	 situat	 davant	
de	 la	 biblioteca	 i	 la	 seva	 unió	 amb	 la	 plaça	
Cervantes.

Restitució de la 
Creu del Terme
Aconseqüència	de	 les	 greus	 ventades	que	 va	

patir	 el	municipi	 fa	un	parell	 d’anys,	 la	Creu	
del	Terme	va	 ser	 abatuda	per	diversos	pins	que	
van	caure	sobre	seu.
S’ha	executat	un	projecte	de	restitució	de	la	Creu	
a	través	d’un	procés	detallat	de	revisió	fotogràfica	
per	personal	 especialitzat	 i	 sota	 la	 supervisió	de	
la	Subdirecció	General	del	Patrimoni	Arquitectònic	
de	la	Generalitat.	
S’ha	 tingut	una	 especial	 cura	 en	 el	 treball	 de	 la	
pedra del monument i s’ha reforçat el sistema 
d’ancoratges	entre	les	diverses	peces	de	la	Creu.	
Tanmateix, s’ha completat l’actuació amb la resti-
tució	de	part	del	paviment	del	voltant	i	de	la	bara-
na metàl·lica perimetral i escales i s'ha il·luminat 
degudament.

Monument "La Pedrera"

En	la	 IV	edició	de	 la	Fira	del	Mineral	 i	de	 la	Pedra	
celebrada	a	la	Palma	el	passat	2008	i	amb	l’ajuda	

de	tots	els	palmarencs	i	palmarenques	que	hi	van	voler	
participar,	es	va	donar	forma	a	un	monument	de	pedra	
anomenat “La pedrera”.
A	 mitjan	 setembre	 de	 2010,	 aquest	 monòlit	 es	 va	
instal·lar	a	 l’entrada	del	camí	de	 les	Roquetes	com	a	
símbol	perenne	de	la	relació	de	la	Palma	amb	el	món	
dels minerals i de la pedra. Una connexió entre el pas-
sat	i	el	present	que	converteixen	a	la	Palma	en	Vila de 
la pedra.
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Visita del Conseller  
de Governació

El	 dissabte	 10	 d’abril	 de	 2010	 va	 visitar	 la	 nos-
tra	 població	 l’Hble.	 Sr.	 Jordi	 Ausàs	 Coll,	 conse-

ller	 de	 Governació	 i	 Administracions	 Públiques	 de	 la	
Generalitat	 de	 Catalunya.	 El	 van	 acompanyar	 el	 Sr.	
Joan	 Rabasseda,	 director	 dels	 Serveis	 Territorials	
de	 Departament	 de	 Governació	 i	 Administracions	
Públiques	de	Barcelona	i	la	Sra.	Anna	Simó,	diputada	
del	Parlament	de	Catalunya.
A	 dos	 quarts	 d’onze	 del	 matí	 van	 ser	 rebuts	 pel	 Sr.	
Alcalde,	Xavier	González	 i	 la	resta	de	membres	de	la	
corporació	municipal.	Després	d’una	profitosa	 reunió	
va	 signar	 en	 el	 Llibre	 d’Honor	 de	 l’Ajuntament.	 Tot	
seguit	es	van	dirigir	a	visitar	les	obres	subvencionades	
per	 la	 Generalitat	 (PUOSC);	 plaça	 11	 de	 Setembre,	
passeig	de	Santa	Rita,	1a	Fase	i	el	Subcol·lector	dels	
carrers	Santa	Maria	i	Sant	Isidre.

Al	 límit	 nord	 de	 gran	 part	 del	 teixit	 urbà	 de	 la	
Palma	de	Cervelló	està	conformat	per	les	grans	

cingleres juxtaposades a Pallejà. 
S’ha	 iniciat	 un	 seriós	 procés	 de	 consolidació	
d’aquestes	 cingleres	 a	 través	 d’un	 primer	 projec-
te	 en	 el	 seu	 tram	 central	 subvencionat	 amb	 Fons	
Europeus	per	al	Desenvolupament	(FEDER)	i	per	un	
PUOSC	d’urgència	que	consisteix	en	fixar	i	protegir	
aquelles	 roques	 que	 estiguin	 en	una	 situació	més	
acusada	de	 risc	de	despreniment	 sobre	el	 vial	del	
carrer	Empordà.	Les	 fixacions	són	de	3	 tipus	(xar-
xes dinàmiques, xarxes estàtiques i bolons i formi-
gonats) en funció del grau d’accessibilitat, estat de 

la pedra i dimensió de l’àrea a protegir.
Està	en	marxa	la	redacció	de	la	2a	fase	del	projecte	
a	la	zona	situada	en	un	dels	laterals	de	la	fase	1,	i	
s’aniran	executant	 fases	 successives	 fins	a	garan-
tir el risc d’una forma raonable de tot l’àmbit de la 
muntanya	vers	el	casc	urbà	del	municipi.

Actuacions de protecció vers el talús 
i cingles del carrer Empordà

Camí de les Roquetes

L’adequació	del	camí	de	 les	Roquetes,	 també	ano-
menat	 camí	 del	 cementiri,	 s’emmarca	 dins	 d’una	

subvenció	 atorgada	 per	 la	 Diputació	 de	 Barcelona.	
S’ha	 encintat	 amb	 asfalt	 el	 camí	 que	 porta	 des	 del	
municipi fins al cementiri parroquial i s’han col·locat 
diversos	elements	de	mobiliari	urbà:

•	 Adequació	 dels	 bancs	 preexistents	 al	 llarg	 del	
camí.

•	 Col·locació	de	papereres	al	llarg	del	camí.
•	 Adequació	de	l’àrea	situada	davant	del	cementiri	

amb l’asfaltat de l’àmbit i la col·locació de bancs.

La	seva	impressió	va	ser	molt	favorable	i	així	ho	va	fer	
palès	als	membres	de	l’equip	de	govern,	que	va	enco-
ratjar	a	seguir	en	aquesta	línia.
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Riera de Rafamans

La	riera	de	Rafamans,	que	baixa	pels	límits	que	
hi	ha	entre	Corbera	del	Llobregat	i	Cervelló	per	

acabar	desembocant	a	 la	 riera	de	Cervelló,	 tra-
vessa	longitudinalment	el	municipi	de	la	Palma.	
La	 riera	 és	 l’espai	 lliure	que	 vertebra	el	 territori	
municipal.	 És	 al	 mateix	 temps	 una	 reserva	 de	
característiques	 paisatgístiques	 i	 naturals	 molt	
interessant.
La	Direcció	 de	Serveis	 d’Ordenació	Urbanística	
de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona ha iniciat un treball 
d’anàlisi de les diferents parts que conformen la 
riera i de les oportunitats que ofereix per a l’or-
denació	de	l’espai	rural,	però	també	en	relació	a	
l’espai urbà.

Es	tracta	de	treballs	preliminars	que	serviran	per	
fixar un full de ruta de les actuacions que s’hau-
ran d’executar per assolir una bona recuperació 
social	i	mediambiental	de	la	riera	de	Rafamans,	
sense	 malmetre	 els	 seus	 valors	 patrimonials	 ni	
paisatgístics.
De	moment	 els	 treballs	 realitzats	defineixen	els	
diferents tipus de representacions cartogràfi-
ques	i	reconeixements	del	terreny.	En	una	etapa	
immediatament	posterior,	es	realitzarà	una	diag-
nosis	del	seu	estat	i	un	avançament	de	propostes	
d’actuació	localitzades	en	els	punts	més	estratè-
gics del seu recorregut.
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Reforma de la sala del teatre  
de l’Aliança Palmarenca

Obra d’arranjament  
de la carretera BV-2421 
al seu pas per la Palma

A questa obra està promoguda per la 
Direcció	General	de	Carreteres	de	

la	Generalitat	de	Catalunya.	Bàsicament	
ha consistit en les següents accions:

•	 Reasfaltat	de	tot	l’àmbit	urbà	de	la	carrete-
ra amb un asfalt sonorreductor.

•	 Col·locació	de	nova	senyalització	vertical	i	
horitzontal.

•	 Col·locació	de	noves	proteccions	laterals.
•	 Redefinició	 d’algunes	 cruïlles:	 polígon	 de	

Can	Mascaró,	benzinera,	etc.
•	 Nova	 situació	 de	 la	 parada	 d’autobús	 de	

Can	Vidal	sentit	Corbera.

Totes	 aquestes	 intervencions	 estaven	 des-
tinades	 a	 augmentar	 la	 seguretat	 viària	 dels	
vehicles.	A	instàncies	de	l’ajuntament,	es	van	
realitzar	d’altres	actuacions	addicionals	desti-
nades	a	la	seguretat	dels	vianants:

•	 Col·locació	 d’una	
senyalització	 ver-
tical lluminosa a 
l’alçada de l’estació 
d’autobusos	de	Can	
Vidal	 per	 tal	 d’ad-
vertir	del	creuament	
de	vianants.

•	 Col·locació	d’un	pas	
zebra	 a	 l’alçada	 de	
la	Creu	del	Terme.

•	 Ampliació	 de	 les	
voreres	 i	 noves	
baranes en el pont 
sobre la riera de 
Rafamans.

•	 Creació	d’una	rigola	
continua per tal de 
garantir el correc-
te drenatge de les 
aigües d’escorrentia 
de pluja.

El	 pressupost	 d’aquesta	 obra	 ha	 estat	 de	
1.339.279,57	euros.

Gràcies	 a	 una	 subvenció	 de	 la	 Diputació	 de	
Barcelona	i	a	la	col·laboració	de	la	Societat	Aliança	

Palmarenca, la reforma del teatre de l’entitat Aliança 
Palmarenca s’ha basat principalment en una actuació 
integral per tal de donar al teatre una imatge homo-
gènia	 i	professional	a	 la	zona	del	públic.	Les	tasques	
executades han estat les següents:

•	 Substitució	 de	 les	 lluminàries	 preexistents	 per	
d’altres	més	eficients	energèticament.

•	 Canvis	en	el	folrat	de	les	parets	de	la	sala	prin-
cipal,	 paviment	 grades	 superiors	 i	 pintura	 en	
general.

•	 Col·locació	 d’imatges	 de	 gran	 format	 a	 la	 sala	
de	diverses	 representacions	 realitzades	al	 llarg	
de la història de l’entitat.

•	 Adequació	dels	dos	accessos	a	la	sala.
•	 Col·locació	 d’una	 plataforma	 mòbil	 apta	 per	 a	

persones	amb	mobilitat	 reduïda	al	bar	de	 l’Ali-
ança.

•	 Adequació	de	la	sala	de	control	del	teatre.
•	 Ampliació	de	la	vorera	del	carrer	Sant	Josep.
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Millores del parc fluvial  
de la Riera de Rafamans

8

Millores al  
poliesportiu

El	 passat	 mes	 de	 novembre	 es	 van	 iniciar	 unes	
obres de reforma al Poliesportiu, per a adequar-nos 

a	les	demandes	dels	nostres	usuaris/àries	i	seguir	així	
oferint	cada	dia	un	millor	i	més	acurat	servei	esportiu.
Es	 va	 ampliar	 la	 sala	d’activitats	dirigides	 en	20m2 i 
es	va	traslladar	la	sala	de	Fitness.	Actualment,	el	poli-
esportiu	municipal	de	 la	Palma,	compta	amb	2	sales	
de	100	m2	d’activitats	dirigides	per	monitors	especia-
litzats	amb	30	activitats	i	disciplines	diferents	a	la	set-
mana	que	van	des	del	manteniment	al	body	combat	i	
que	estan	dirigides	a	tots	els	públics	i	edats.	I	una	sala	
de	 Fitness	 de	 165m2	 que	 donen	 servei	 a	 uns	 500	
usuaris/àries aproximadament.

El	parc	fluvial	de	la	riera	de	Rafamans	és	l’eix	horit-
zontal	de	vianants	principal	del	municipi.	A	través	

de	 diverses	 subvencions	 de	 l’Agència	 Catalana	 de	
l’Aigua	destinades	a	 impulsar	 la	regeneració	vegetal	 i	
hidràulica	de	les	rieres	de	Catalunya,	l'Ajuntament	de	
la	Palma	ha	promogut	una	1a	fase	de	millores	que	ha	
consistit	 en	 la	 plantació	 de	 noves	 espècies	 vegetals	
autòctones	junt	a	la	llera	de	la	riera,	així	com	la	con-
solidació topogràfica d’alguns punts febles del traçat 
de la mateixa.
De	 forma	prèvia,	 es	 va	 realitzar	 una	neteja	profunda	
d’espècies	vegetals	 invasores	(la	canya	americana	és	
l’exemple	més	conegut).	Junt	al	Pont	Vell	s’ha	realitzat	
una	feina	important	d’eixamplament	i	regeometrització	
de	 la	 llera	de	 la	 riera,	per	 tal	d’evitar	sedimentacions	
excessives	que	afectin	negativament	al	comportament	
hidràulic	d’aquest	eix	fluvial.
Resta	pendent	d’executar	al	llarg	de	2011	una	2a	fase	
d’actuació que completa l’anterior i acaba de consoli-
dar aquest tram de riera.

Passera per a  
vianants sobre  
la Riera Rafamans

Aquest	 projecte	 acaba	 el	 nou	 traçat	 de	 via-
nants	 direcció	 nord-sud	 que	 va	 des	 de	 la	

font	de	Santa	Rita	a	 través	de	 tot	el	Parc	de	 la	
riera	de	Santa	Rita,	plaça	Puigmajor,	el	nou	tram	
d’adequació	de	 la	riera	de	Santa	Rita,	plaça	11	
de	Setembre	i	carrer	Sant	Cristòfol,	fins	a	l’eix	de	
vianants	est-oest	que	és	el	passeig	del	Roure.
L’esmentat projecte, que s’està duent a terme, 
perllonga	l’actual	vorera	de	l'Ajuntament	en	línia	
recta	 fins	creuar	 la	 riera	de	Rafamans.	La	pas-
sera està conformada per perfileria metàl·lica 

galvanitzada,	 amb	 barana	 del	 mateix	 material.	
El	 paviment	 de	 la	 nova	 vorera	 i	 de	 la	 passera	
serà	de	formigó	fratasat	acabat	amb	un	paviment	
continu de color negre, de les mateixes caracte-
rístiques	que	 l’instal·lat	 a	 la	 zona	de	 jocs	de	 la	
plaça	11	de	Setembre.
L’aparcament	 de	 vehicles	 es	 passa	 a	 realitzar	
en	 línia,	 de	 forma	paral·lela	 al	 nou	 traçat	de	 la	
vorera.
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Plans i projectes

Què és el POUM?

CAP

A la	passada	edició	de	la	Fira	del	Mineral	i	de	la	
Pedra,	a	l’estand	de	l’Ajuntament	es	va	expo-

sar	la	maqueta	del	nou	CAP	de	la	Palma.
Tant	 el	 disseny	 com	 la	 ubicació	 van	 tenir	 una	
magnífica	acollida	per	part	dels	ciutadans.
El	 disseny	 és	 modern	 i	 funcional	 i	 la	 ubicació	
–sota	 la	plaça	del	carrer	Sant	Josep,	davant	de	
l’Aliança–	és	un	lloc	idoni	per	la	proximitat	i	que	
formarà	part	del	conjunt	dels	edificis	que	l’envol-
ten (l’Aliança, la Biblioteca, l’Aula)
L’equip	 de	 govern	 ha	 iniciat	 converses	 amb	
el	 director	 Sanitari	 del	 Baix	 Llobregat,	 amb	 el	
Departament de Planificació de Projectes del 
Baix	Llobregat	del	CAT	Salut	i	amb	la	Direcció	de	
Patrimoni	i	Economia	del	CAT	Salut.
Paral·lelament	 a	 aquestes	 converses,	 ja	 s’ha	
adjudicat la redacció del projecte.

El	 Pla	 d’Ordenació	 Urbanística	 Municipal	 (POUM)	
és	un	instrument	d’ordenació	total	i	integral	del	ter-

ritori	i	que	determina	les	línies	bàsiques	de	creixement	
i	desenvolupament	del	municipi	de	cara	al	futur,	és	a	
dir,	 el	POUM	ha	de	dibuixar	 el	model	de	poble	més	
convenient	 per	 a	 la	 Palma,	 definint	 el	 creixement,	 la	
mobilitat, els equipaments i el patrimoni, sempre però, 
potenciant	allò	que	ens	defineix	com	a	poble,	és	a	dir	
que mantingui la personalitat del municipi i que ens 
diferencia	de	l’entorn.	La	seva	redacció	ha	de	partir	de	
la	voluntat	de	la	ciutadania.

Principis del POUM de la Palma:
•	Preservació	del	medi	natural	i	del	patrimoni	històric	

i cultural.
•	Creixement	moderat	i	sostenible,	mantenint	el	nucli	

urbà compacte.
•	Garantia	 de	 la	 sostenibilitat	 del	 municipi,	 tant	 a	

nivell	social,	com	econòmic,	de	mobilitat	i	sobretot	
ambiental.

Propostes d’actuació que preveu aquest POUM:
•	Mantenir	com	a	límit	físic	i	natural	del	poble,	la	riera.
•	Recuperar	millorar	l’entorn	de	l’espai	fluvial.
•	Aplicar	al	màxim	el	règim	de	protecció	a	tot	el	sòl	

no	urbanitzable.
•	Protegir	de	forma		especial	el	pla	de	Sant	Joan.
•	Definir	un	eix	d’equipaments	sense	travessar	la	riera.
•	Desviar	la	reserva	de	la	variant	de	la	BV-2421	per	allu-

nyar-la	del	nucli	urbà	i	que	no	afecti	l’espai	fluvial.
•	Creació	d’una	xarxa	de	camins	per	tot	el	municipi.
•	Elaboració	d’un	catàleg	de	protecció	del	patrimoni	

històric, cultural i arquitectònic.
•	Proposta	 de	 creixement	 d’aproximadament	 220	

nous	habitatges,	en	relació	al	PGO	vigent.

En quin moment de tramitació es troba el POUM de la 
Palma:
Ja	s’han	dut	a	terme	els	següents	passos:

•	 Informació	i	procés	de	participació	ciutadana.
•	Presentació	 pública	 i	 difusió	 de	 l’avanç de Pla 

(desembre	2006).
•	Presentació	pública,	difusió	i	aprovació inicial del 

POUM	(gener	2010).
•	Exposició	pública,	 audiència	 als	municipis	 veïns	 i	

sol·licitud d’informes als organismes afectats.
•	 Introducció	de	les	modificacions	derivades	del	les	

al·legacions i dels informes sectorials.
•	Proposta	d’aprovació	provisional	del	POUM.
•	 Informe	prescriptiu	de	l’Oficina	Territorial	d’Avalua-

ció	Ambiental,	antiga	Conselleria	de	Medi	Ambient	
i Habitatge (MAH).

•	 Introducció	de	les	prescripcions	de	la	Direcció	de	
MAH.

•	Aprovació provisional	 del	 POUM	 (novembre	
2010).

Des	 del	 passat	 23	 de	 novembre	 de	 2010	 el	 POUM	
de la Palma es troba pendent de l’aprovació definitiva 
(amb o sense necessitat d’un text refós) per part de la 
Comissió	Territorial	 d’Urbanisme	de	 la	Generalitat	 de	
Catalunya.	
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Ja tenim el pla d’acció 
per a l’energia sostenible (PAES)

Ja tenim pla local  
de joventut a la Palma!

El	 passat	 14	 de	 gener	 de	 2011	 es	 va	 aprovar	 per	
ple	el	primer	Pla	Local	de	Joventut	de	la	Palma	de	

Cervelló	per	als	anys	2010	a	2013.
Ha	 estat	 un	 procés	 llarg	 d’aproximadament	 un	 any	 i	
mig,	que	es	va	iniciar	el	juliol	de	2009,	en	el	qual	hem	
realitzat	moltes	i	diferents	passes	per	arribar	finalment	
al nostre objectiu: 

•	 Elaboració	d’una	diagnosi	 de	 la	 realitat	 i	 d’una	
visualització	 de	 les	 polítiques	 de	 joventut	 a	 la	
Palma	a	través	d’una	empresa	externa:	La	Carpa	
–	Recerca	i	Eines	per	a	la	transformació	social,	
S.L.

•	 Posada	 en	 marxa	 d’un	 procés	 de	 participació	
realitzat	des	del	Punt	Jove	 la	Palma,	on	hi	van	
tenir cabuda tres grups de discussió: el primer 
grup	amb	joves	de	15	a	18	anys,	el	segon	de	19	
a	29	i	el	tercer	grup	format	per	tècnics	i	agents	
socials.

•	 Elaboració	del	document	amb	els	àmbits	d’inter-
venció	establerts	i	els	projectes	definits	i	tempo-
ritzats.	(El	document	complet	es	pot	consultar	a	
la	web	municipal,	a	l’apartat	de	Joventut).

Paral·lelament a l’elaboració del document s’han anat 
desenvolupant	accions	que	 també	es	contemplen	en	
el document com: la BJHBLLC	(adhesió	a	la	Borsa	Jove	
d’Habitatge	del	Baix	Llobregat	Centre);	participació	del	
Punt	Jove	al	Circuit de música comarcal “Sona Centre”, 
que	enguany	ja	se	celebrarà	la	5a	edició;	El	Punt Jove 
com a referent de Servei d’Informació Juvenil al muni-
cipi;	la	1a edició del concurs de fotografia jove “Capta 
la Fira”;	suport	a	les	entitats	juvenils	del	municipi	AJLP 
i Esplai Peti ki peti, entre d’altres.
Tot	 aquest	 treball	 realitzat	 des	 de	 la	 Regidoria	 de	
Joventut	de	l’Ajuntament	de	la	Palma	junt	amb	la	col-
laboració de la resta de regidories, ha culminat amb un 
atorgament	per	part	de	la	Direcció	General	de	Joventut	
de	la	Generalitat	de	Catalunya	de	20.846	euros,	per	a	
desenvolupar	els	projectes	de	“l’Espai	PIJ-Espai	poli-
valent”	i	el	de	les	“Tardes	Joves”.

En el marc dels objectius de mitigació i adaptació 
al	 canvi	 climàtic,	 la	 Unió	 Europea	 va	 adoptar	 el	

març	 de	 2007	 el	 compromís	 unilateral	 de	 reduir	 en	
un	20%	 les	emissions	de	CO2	abans	de	 l’any	2020.	
El	mecanisme	que	la	Comissió	Europea	plantejava	per	
aconseguir	la	fita	es	recolzava	en	dues	actuacions:	l’in-
crement	del	20%	en	l’eficiència	energètica	i	l’augment	
d’un	20%	en	la	implantació	i	la	utilització	de	les	ener-
gies	renovables.
Aquesta	 estratègia	 és	 la	 base	 del	 Pacte	 d’alcaldes	 i	
alcaldesses,	el	Covenant	of	Mayors,	una	iniciativa	que	
la	 Unió	 Europea	 contemplava	 ja	 com	 a	 prioritat	 des	
que	 va	 redactar	 el	 seu	 «Pla	 d’acció	 sobre	 eficiència	
energètica».
El	Pacte	d’alcaldes	i	alcaldesses	és	un	reconeixement	
històric	al	paper	dels	ens	locals.	En	el	Pacte,	 la	Unió	
Europea	atorga	el	 protagonisme	als	municipis	 com	a	
actors	 principals	 de	 la	 seva	 acció	 de	 govern.	Aquest	
reconeixement	 no	 és	 gratuït.	 Els	 municipis	 europeus	
poden presentar una sòlida trajectòria sostenibilista 
avalada	pel	desenvolupament	de	nombroses	agendes	
21	locals,	per	l’assumpció	dels	Compromisos	d’Aalborg	
i	per	la	signatura	de	la	Carta	de	Leipzig	sobre	Ciutats	
Europees	Sostenibles.	
Els	pobles	i	les	ciutats	–grans,	mitjans	i	petits–	són	res-
ponsables	directes	o	indirectes	de	més	de	la	meitat	de	
les	emissions	mundials	dels	gasos	d’efecte	hivernacle	
a	través	de	la	seva	activitat,	dels	béns	que	consumei-
xen	o	els	dels	serveis	que	utilitzen.
El	rol	dels	municipis	és	fonamental,	atès	que	moltes	de	
les	mesures	de	mitigació	i	adaptació	al	canvi	climàtic	
són	competència	dels	ajuntaments,	o	bé	precisen	del	
suport	polític	dels	governs	locals	i	de	la	participació	de	
la ciutadania.
Com	estimació	intermèdia,	es	preveu	que	l’any	2012	la	
participació	de	les	energies	renovables	sigui	del	15,5%	
(enfront	 del	 valor	 orientatiu	 previst	 en	 la	 trajectòria	
indicativa	de	l’11,0%)	i	el	2016	del	18,8%	(enfront	al	
13,8%	previst	en	la	trajectòria).
El	 major	 desenvolupament	 de	 les	 fonts	 renovables	 a	
Espanya	 correspon	 a	 les	 àrees	 de	 generació	 elèctri-
ca,	 amb	 una	 previsió	 de	 la	 contribució	 de	 les	 ener-
gies	 renovables	a	 la	generació	bruta	d’electricitat	del	
42,3%	el	2020.
Amb	aquests	precedents	i	referents,	Catalunya	aprovà	
el	setembre	de	2008	el	Pla	marc	de	mitigació	del	canvi	
climàtic	a	Catalunya	2008-2012.	Aquest	pla	es	coordi-
na	amb	el	Pla	de	l’Energia	de	Catalunya	2006-2015,	ja	
que	inclou	la	lluita	contra	el	canvi	climàtic	com	un	dels	
seus	punts	més	rellevants.
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Obres d’ampliació de  
l’escola CEIP El Solell Procés participatiu

Mapa d’instal·lacions esportives municipals

El	passat	mes	de	desembre	l’empresa	consultora	“Llop-Gestió	de	l’Esport”	ens	va	lliurar	un	document	anome-
nat	MIEM	 (Mapa	d’Instal·lacions	Esportives	del	Municipi).	Aquest	document	és	 fruit	d’una	subvenció	de	 la	

Diputació de Barcelona.
El	MIEM	pretén	ser	una	eina	de	suport	a	les	decisions	polítiques	i	tècniques	que	es	prenguin	en	matèria	esportiva	i	
especialment en matèria de construcció i millora dels equipaments esportius de la població en els propers anys.
Allò	que	ens	aporta	aquest	document	és	el	fet	de	concretar	quines	són	les	necessitats	d’equipaments	esportius	de	
la	població,	considerant	quina	és	la	dinàmica	del	seu	sistema	esportiu	i	les	voluntats	expressades	tant	pel	propi	
Ajuntament	com	pels	col·lectius	que	actuen	i	desenvolupen	aquest	sistema.	I	com	ho	fa?
Es	fa	un	anàlisi	i	diagnòstic	dels	equipaments	esportius	existents	a	la	Palma	i	es	realitza	una	sèrie	de	propostes	
d’intervenció	que	es	concreten	en	actuacions,	les	quals	es	pressuposten,	s’ubiquen	en	un	calendari	i	finalment	es	
realitza	una	proposta	de	finançament	de	la	nova	inversió.
Finalment	dir	que,	el	MIEM	de	la	Palma	de	Cervelló	és	un	document	que	s’emmarca	en	el	context	del	Pla	Director	
d’Instal·lacions	i	Equipaments	Esportius	de	Catalunya,	per	tant,	ha	de	permetre	als	municipis	determinar	les	seves	
necessitats	i	complementar	així	les	establertes	com	a	bàsiques	per	a	tot	Catalunya.

Amb	l’objectiu	de	definir	els	usos	del	parc	fluvial	de	
la	Palma,	l’Ajuntament	de	la	Palma	de	Cervelló	ha	

dut	a	 terme,	durant	el	curs	2009	–	2010,	un	procés	
participatiu obert a tota la ciutadania per a definir els 
nous	 usos,	 espais,	 serveis,	 elements	 i	 instal·lacions	
que s’han d’adequar a l’espai de la riera. 
Seguint	les	fases	plantejades	pel	projecte,	hem	realit-
zat	una	temporalització	de	poc	menys	d’un	any,	al	llarg	
del	qual	hem	desenvolupat	el	projecte	i	hem	assolit	en	
bona part els objectius proposats.
Destaquem que amb aquest projecte s’ha implicat la 
ciutadania	en	 la	presa	de	decisions	del	govern	actu-
al,	 enfortint	 així	 la	 democràcia	 del	 poble	 com	 a	 pri-
mera	prova	pilot	 que	es	desprèn	del	Pla	Director	de	
Participació	 Ciutadana,	 realitzat	 durant	 el	 curs	 2008	
–	2009,	que	estableix	les	línies	en	matèria	de	partici-
pació en el marc de l’estructura municipal. 
Finalment,	valorem	que	el	procés	i	el	resultat	d’aquest	
projecte han complert la finalitat de facilitar als dife-
rents	agents	implicats	expressar	les	seves	preferències	
a	l’hora	de	definir	les	estratègies	per	revitalitzar	el	parc	
fluvial	com	a	espai	públic	del	municipi.	
Aquest Pla Director s’ha dut a terme gràcies a una 
subvenció	de	la	Diputació	de	Barcelona.

Aquesta	obra	està	promoguda	per	la	Generalitat	de	
Catalunya	i	s’executa	a	través	de	l’empresa	pública	

GISA.	L’obra	s’ha	 iniciat	començant	per	 l’execució	de	
les	dues	noves	pistes	poliesportives	situades	en	dues	
terrasses a sobre de l’actual camp de futbol. Per tal 
de estiguin correctament integrades a l’entorn natural, 
s’ha	previst	la	creació	de	murs	verds	de	contenció,	els	
quals	 tindran	 vegetació	 com	 a	 part	 estructural	 dels	
mateixos,	fent-los	així,	més	coherents	amb	l’emplaça-
ment en la que es troben. 
La primera de les pistes (la situada en la cota superior) 
està	previst	que	s’acabi	a	finals	del	mes	de	març.	En	

aquest moment, els nois i noies 
de l’escola abandonaran l’actual 
pati de l’escola per començar a 
utilitzar	com	a	tal	la	nova	pista,	
alhora que s’ocuparà el pati 
actual	amb	 la	nova	construcció	
del nou edifici.
L’ampliació de l’escola implica la 
creació	de	noves	aules,	menja-
dor	i	lavabos,	així	com	la	reforma	
integral	i	canvi	d’usos	de	l’edifici	
actual. Tot el conjunt d’edifica-

cions	compliran	la	normativa	vigent	en	tot	el	relatiu	a	
dimensionament d’aules, menjador, tallers, etc. 
Està	previst	que	 les	obres	s’acabin	durant	el	mes	de	
maig	de	2012.
El	 pressupost	 inicial	 d’aquesta	 obra	 ha	 estat	 de	
4.063.621,05	euros.
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En	 l’àmbit	 de	 la	 cooperació	 al	 desenvolupament,	
l’Ajuntament	de	la	Palma,	el	passat	2010	va	conti-

nuar	amb	el	seu	objectiu	de	seguir	una	línia	d’actuació	
emmarcada	 en	 la	 Sensibilització.	 L’objectiu	 principal	
era	i	és	el	de	realitzar	petites	accions	puntuals	durant	
tot	 l’any	per	anar	conscienciant	 i	sensibilitzant	 la	ciu-
tadania	en	la	mesura	del	possible	i	la	intenció	és	que	
aquestes	vagin	creixent	cada	vegada	més	al	llarg	dels	
anys.   
Les	 accions	 concretes	 que	 es	 van	 dur	 a	 terme	 en	
aquest	àmbit	van	ser:

•	 Gener de 2010: suport econòmic i col·laboració, 
juntament	amb	el	Fons	Català	de	Cooperació	al	
Desenvolupament	per	a	la	Fase	de	Reconstrucció	
als danys ocasionats pel terratrèmol a Haití.

•	 Maig de 2010:	la	Palma	se	suma	a	100	munici-
pis	en	la	tasca	de	difusió	i	sensibilització	de	l’11a 
edició de la Festa del Comerç Just i la Banca 
Ètica.	Amb	la	col·laboració	de	TV3,	COM-Ràdio	
i	la	Generalitat	entre	d’altres.

Regidoria de Cooperació, 
Solidaritat i Pau

A	la	Palma	es	va	realitzar	una	exposició	al	Punt	Jove	
sobre	el	comerç	 just	 i	 la	banca	ètica	 i	es	va	elaborar	
un	dossier	explicatiu	i	pràctic	al	voltant	del	comerç	just	
i	 la	 cooperació,	 a	 part	 dels	 cartells	 i	 tríptics	 que	 es	
van	repartir	pel	municipi	i	l’entrevista	elaborada	per	la	
televisió	local	per	tal	de	contribuir	a	la	difusió	d’aquesta	
pràctica solidària.

•	 Setembre de 2010: adhesió a la campanya de 
difusió i informació en resposta als efectes de 
les inundacions al Pakistan. Difusió als mitjans 
de comunicació local dels efectes ocasionats i 
la manera de poder donar un suport per part 
d’aquells	ciutadans	sensibilitzats	amb	la	causa.

Durant tot l’any, a part d’aquestes tres accions, s’ha 
anat	fent	una	difusió	continuada	a	través	del	facebook	
del	Punt	 Jove	per	 tal	d’incidir	 en	aquesta	 línia	dibui-
xada	cap	a	la	sensibilització	i	que	volem	mantenir	de	
cara al futur.

Serveis socials

Consell dels Infants 
de la Palma

El	projecte	del	Consell	dels	Infants	de	la	Palma	
de	 Cervelló	 s’inicià	 a	 l’inici	 del	 curs	 2009-

2010.	 S’adreça	 als	 nens	
i nenes del municipi 
escolaritzats	 a	 l’escola	
de	primària	El	solell.	Les	
nenes i nens tenen entre 
11	i	13	anys	(	5è	i	6è	de	
cicle superior de primà-
ria	 i	 1r	 d’ESO).	 Aquests	
infants són escollits entre 
la resta de companys/
es mitjançant una pro-
posta de candidatures que presenten a la resta 
del	grup	classe,	és	així	doncs	com	s’escullen	els	
consellers/es	que	desenvoluparan	aquesta	tasca	
durant	dos	anys.	S’inicia	la	participació	a	5è	i	es	
perllonga	fins	a	1r	d’ESO.

RELACIÓ DE PROJECTES I ACTIVITATS 
REALITZADES
La	primera	tasca	que	el	Consell	decidí	tirar	enda-
vant	va	ser	crear	una	imatge	que	identifiqués	el	

Consell.	En	aquest	cas,	 s’ha	 treballat	 la	creació	
d’un logotip. 
Revisió i anàlisi dels parcs del municipi
Pacificació del trànsit
L’altre	gran	tema	treballat	i	que	ens	va	ocupar	una	
gran part de les sessions han estat les molèsties 
que	ocasiona	al	municipi	 el	 soroll	 provinent	del	

trànsit que circula per la Palma. 
Propostes de millora del municipi
Paral·lelament a les tasques encomanades per 
l’alcalde i les feines sorgides, els consellers/
es recullen les opinions dels companys/es de 
l’escola	i	les	seves	pròpies	inquietuds	i	propo-
sen	saber	més	o	proposar	millores	al	municipi.	
Una	de	les	tasques	realitzades	aquest	any	era	
veure	 en	 quin	 estat	 es	 trobava	 el	 municipi	 a	
partir	de	les	ventades	i	es	va	fer	aquesta	anà-
lisi:
• Proposta	de	millora	de	l’accés	al	cementi-

ri.	La	gent	passa	per	llocs	inadequats	i	és	
molt	perillós,	a	més,	l’accés	no	està	habi-
litat per al pas a persones amb mobilitat 
reduïda.	

• Es	pregunten	quina	és	la	funció	de	la	Creu	
del Terme i proposen donar un cop de mà 
per a fer la reconstrucció.

En finalitzar el curs els consellers/es van tenir 
resposta a ambdues propostes fent-se realitat.
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Els Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de la 
Palma	de	Cervelló	tenen	com	a	objectiu	la	millora	

de	 la	 qualitat	 de	 vida	 de	 les	 persones,	 potenciant	 la	
seva	autonomia	especialment	en	moments	de	crisi.
Actualment ens trobem en un moment social on 
gran part dels/les nostres ciutadans/es són clients de 
Serveis	Socials	Bàsics.
D’una banda, les demandes que es presenten a diari 
són	molt	variades	i	estan	relacionades	amb	les	conse-
qüències	derivades	de	la	crisi	(atur,	manca	de	recur-
sos	econòmics	i	endeutament	de	les	famílies,	crisi	i/o	
conflicte en les relacions interpersonals, problemes 
d’ansietat i depressió, etc.). D’una altra banda, les 
expectatives	 davant	 la	 llei	 de	 la	 dependència	 també	
han suposat un notable increment en el nombre de 
demandes i d’usuaris.
El repte actual d’abordar problemàtiques cada cop 
més	 difícils	 i	 multifactorials	 que	 requereixen	 respos-
tes ràpides i integrals	 que,	 de	 vegades,	 no	 poden	
tenir una resolució immediata (les necessitats supe-

Punt TIC

Mitjançant	 una	 subvenció	 de	 la	 Secretaria	 de	
Telecomunicacions	 de	 la	 Generalitat,	 a	 l’Aula	

d’Autoformació	Pasqual	Ollé	s’ha	instaurat	un	Punt	Tic	
i s’han adquirit ordinadors nous per portar-lo a terme. 
Els	 Punt	 TIC	 són	 centres	 de	 referència	 territorial	 pel	
que	fa	a	les	tecnologies	de	la	informació	i	el	desenvo-
lupament	comunitari	 i	 social	a	partir	de	 les	TIC.	Són	
espais habilitats per acollir ordinadors (amb els seus 
respectius programaris i perifèrics) i que compten amb 
un/a	dinamitzador/a.	
L’objectiu	és	donar	accés	a	 la	ciutadania	a	 les	noves	
tecnologies i fer tasques de suport, orientació i forma-
ció	personalitzades.	El	Punt	TIC	ha	d’estar	dotat	de	la	
infraestructura necessària per albergar totes les perso-
nes	que	el	visitin.
Cada	Punt	TIC	està	ubicat	en	un	espai	diferenciat.	Per	
tant,	la	filosofia	inicial	és	la	mateixa,	però	amb	desen-

Serveis socials  
bàsics de la Palma

ren	encara	més	els	recursos	en	moments	de	crisi)	fa	
pensar	en	que	aquest	és	un	bon	moment	per	tenir	un	
espai de reflexió que ens ajudi a prioritzar la nostra 
intervenció.
En	 les	 seves	 funcions	 d’informació,	 d’orientació,	 de	
valoració,	 de	 tramitació,	 de	 coordinació	 amb	 altres	
serveis	 i/o	 recursos	 de	 gestió	 de	 Servei	 d’Ajuda	 a	
Domicili, gestió de Teleasistència i gestió de la Llei de 
la Depèndencia, de elaboració de plans de treball indi-
viduals	i	familiars,	de	projectes	comunitaris	i	de	gestió	
de	demandes	realitzades	a	la	Diputació	de	BCN	i	a	la	
Generalitat	de	Catalunya,	els serveis socials treballen 
per donar suport a les persones en la resolució dels 
seus problemes i volen estar cada cop més a prop de 
la ciutadania.

Ens podeu trobar a:
C/	Montseny,	16	1er-2a
93.672.07.73	(cal	cita	prèvia)
De	dilluns	a	divendres	de	10	a	14	h
Dimarts	i	dijous	de	17	a	20	h

volupaments	 diferents,	 responent	
al tipus d’entitats i a les persones 
usuàries del seu entorn. Aquests 
espais els trobem a biblioteques o 
sales	 multimèdia,	 s’especialitzen	
en programari lliure.
És important comprendre que la 
Xarxa	Punt	TIC	no	la	fan	les	connexions	a	Internet,	ni	
tan sols els recursos penjats a un lloc web, sinó la par-
ticipació dels seus membres, la comunicació, el treball 
i el suport mutus.
Així	doncs,	parlem	d’una	doble	existència:	una	de	físi-
ca	 o	 territorial	 i	 una	 altra	 de	 virtual	 o	 en	 línia.	 Per	 a	
la	primera,	la	preocupació	principal	és	la	detecció	de	
necessitats dins de l’entorn local i la creació de recur-
sos per donar-hi resposta. La segona genera dinàmi-
ques de col·laboració amb altres punts independent-
ment	de	 la	proximitat	 física,	per	compartir	 interessos	
amb altres companys i companyes, i impulsar nous 
projectes.
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Servei local 
d’ocupació
El	Servei	Local	d’Ocupació	és	un	recurs	muni-

cipal	gratuït	adreçat	a	persones	de	la	Palma	
que	estan	en	situació	d’atur	o	que	volen	millorar	
de feina i a les empreses oferents de llocs de 
treball.
Els	usuaris/àries	del	Servei	d’Ocupació	tenen	a	la	
seva	disposició,	en	horari	d’atenció	al	públic,	els	
ordinadors per a la recerca de feina per internet 
i	per	treballar	en	l’elaboració	de	currículums,	car-
tes de presentació... 
Els	dimecres	de	9:30	a	13	h	hi	ha	accés	lliure	al	
Club	de	la	Feina.
Els	itineraris	fixats	com	a	pla	de	treball	sovint	con-
templen	la	formació	especialitzada,	ja	sigui	regla-
da	o	formació	ocupacional,	i	també	es	detecten	
necessitats	formatives	en	l’àmbit	de	les	TIC.	
A	 causa	 de	 la	 situació	 de	 crisi	 actual	 i	 l’elevat	
nombre	d’aturats,	el	Servei	Local	d’Ocupació	ha	
vist	incrementat	el	nombre	d’usuaris,	actualment	
hi	ha	246	expedients	actius.	Durant	 l’any	2010	
s’han	realitzat	65	entrevistes	d’alta	al	servei	i	en	
total	s’ha	treballat	amb	210	expedients	d’usuaris
S’han	gestionat	28	ofertes	de	 feina,	ofertant	44	
llocs	de	treball	i	contractant	16	persones	del	ser-
vei.	Des	del	Servei	Local	d’Ocupació,	però,	ens	
hem	posat	en	contacte	amb	117	usuaris/àries	en	
la	gestió	de	les	ofertes	i	s’han	derivat	un	total	de	
74	usuaris/àries	a	ofertes	laborals.

El	 Petit	 Mercat	 és	 el	 nom	 que	 rep	 el	 mercat	 no	
sedentari que se celebra cada dijous al carrer 

Pirineu	amb	el	carrer	Cadí	de	8	a	14	hores.
Un	espai	obert	on	es	poden	 trobar	diverses	parades	
com	poden	ser	flors	i	plantes,	fruites	i	verdures,	roba	
d’home	i	de	dona	i	altres	parades	que	es	van	instal·lant	
al llarg de l’any.
Des de l’àrea de Promoció 
Econòmica	de	l’Ajuntament	
de	 la	 Palma	 de	 Cervelló	
es	 va	 impulsar	 la	 creació	
del nou nom del mercat 
així	 com	 totes	 les	 accions	
de	 dinamització	 que	 s’han	
anat	 realitzant	 durant	 l’any	
2010.
Aquestes	accions	van	con-
sistir	 en	 organitzar	 una	
xerrada a càrrec de la flo-
rista del mercat i  el regal 
de bosses reciclables amb 
el logo del Petit Mercat. 
Tot i ser una acte obert a 
tothom, la major part dels 
assistents	van	ser	els	alum-
nes de català del casal de 
la	 Gent	 Gran.	 Aquest	 tipus	
d’acte	és	el	segon	any	que	
se	 celebra	 per	 Sant	 Jordi	
i	 vist	 el	 gran	 èxit	 de	 parti-
cipació	 es	 preveu	 que	 es	
puguin	 organitzar	 xerrades	
de diferents temàtiques 
amb caràcter anual.
Totes	dues	accions	van	ser	
percebudes pels clients del 
mercat	de	forma	molt	positiva.

El Petit Mercat

el petit
mercat

Mercat de la Palma
Dijous de 8:00h  
a 14:00h

el petit
mercat

Mercat de la Palma
Dijous de 8:00h  
a 14:00h
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L’Ajuntament	 de	 la	 Palma	 de	 Cervelló	 ha	 decidit	
adherir-se	 al	 programa	 «Dinamització	 de	 la	 gent	

gran» que la Diputació de Barcelona ha dissenyat 
especialment per a aquest col·lectiu i per a poblaci-
ons	de	menys	de	5.000	habitants,	 agrupats	 territori-
alment.  La nostra agrupació, formada conjuntament 
amb	Castellví	de	Rosanes	i	Sant	Climent	de	Llobregat,	
compartirem	 la	 contractació	 d’un	 dinamitzador	 que	
conjuntament	amb	les	regidories	respectives,	s’encar-
regarà de posar en marxa aquest programa en les tres 
localitats.

Els	objectius	del	programa	són:

•	Oferir	a	la	gent	gran	de	diferents	municipis	de	la	
província	de	Barcelona	 la	possibilitat	de	gaudir	
de	programes	de	dinamització	sociocultural	en	
el	seu	territori	més	proper,	mitjançant	l’acció	de	
dinamitzadors	especialitzats.

•	Unificar	els	criteris	per	a	la	implantació	i	execució	
del programa en els diferents territoris.

•	Crear	espais	de	coordinació,	intercanvi	i	formació	
permanent	per	als	dinamitzadors	dels	diferents	
territoris.

El	 funcionament	 del	 programa	 es	 basa	 en	 el	 fet	 de	
compartir	un	mateix	dinamitzador	sociocultural	per	a	
tots els municipis de cada agrupació i en la coordina-
ció i seguiment de tot el programa per part d’un gestor. 
Aquest	professional	treballa	a	mitja	jornada,	dividint	la	
seva	dedicació	en	els	grups	de	gent	gran	dels	diferents	
municipis.

Dinamització 
de la gent gran

Servei de l'Aula  
d’autoformació
L’Aula	d’Autoformació	Pasqual	Ollé	ha	ofert	al	

llarg	de	 l’any	2010	diferents	cursos,	els	més	
sol·licitats han estat els de word, excel, photos-
hop i català.
Des	de	l’Aula	també	s’han	organitzat	dos	cursos	
presencials d’informàtica bàsica, i hem treballat 
conjuntament	amb	la	Regidoria	de	la	Gent	Gran	
per	realitzar	el	taller	“I	tu	per	què	no?”	impartit	
per tècnics de la Diputació de Barcelona.
Per tal de potenciar l’oferta de l’Aula, s’ha dema-
nat	 una	 subvenció	 a	 la	 Direcció	 General	 de	
Telecomunicacions	i	Societat	de	la	Informació	de	
la	Generalitat	de	Catalunya.

A	partir	 del	 14	de	març	 l’Aula	 torna	 a	 obrir	 les	
seves	portes	amb	una	oferta	de	cursos	presenci-
als	i	amb	informació	sobre	cursos	en	línia	i	punts	
d’accés	a	internet.

Setmana de la 
gent gran

L’any	1990,	l’Organització	de	les	Nacions	Unides	va	
acordar	entre	altres	accions	instaurar	el	dia	1	d’oc-

tubre	 com	 el	 Dia	 Internacional	 de	 la	 Gent	 Gran.	 Els	
Estats	membres	 en	 aprovar	 el	Pla,	 durant	 la	 Segona	
Assemblea	Mundial	 sobre	 l’Envelliment,	 es	van	com-
prometre a eliminar totes les formes de discriminació, 
entre d’altres aquelles que feien referència a l’edat. 
Van	 reconèixer	 que	 les	 persones,	 a	 mesura	 que	 es	
fan	grans,	han	de	gaudir	d’una	vida	plena,	amb	salut,	
seguretat	 i	 participació	 activa	 en	 la	 vida	 econòmica,	
social,	cultural	i	política	de	les	seves	societats.	
Amb	aquesta	voluntat	i	per	tal	de	retre’ls	homenatge	i	
en reconeixement de la nostra comunitat als seus ciu-
tadans	més	grans,	enguany,	l’Ajuntament	de	la	Palma	
de	Cervelló	va	organitzar	un	seguit	d’activitats	dedica-
des	 i	dirigides	especialment	a	 tots	els	 	veïns	 i	 veïnes	
que	 per	 tenir	 més	 de	 65	 anys	 formen	 part	 d’aquest	
col·lectiu. 
Així	doncs,	dins	de	la	Setmana	de	la	Gent	Gran,	que	
es	va	celebrar	entre	el	28	de	setembre	i	el	8	d’octubre	
de	2010,	hi	van	haver	diferents	activitats,	tant	culturals	
com lúdiques i de salut.
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És	un	espai	pensat	per	als	joves,	amb	l’objectiu	que	
puguin	 tenir	 accés	 a	 la	 informació	 que	 sigui	 del	

seu interès. 
Servei:	 És	 un	 punt	 de	 referència	 per	 a	 una	 línia	 de	
treball i una aposta per donar suport a un col·lectiu, 
que li aporta eines que l’ajudin a ser autònom, tant en 
l’esfera	personal	com	en	la	col·lectiva.	Per	tant,	presta	
atenció	als	diversos	àmbits	que	interessen	i	afecten	al	
col·lectiu	 dels	 joves.	 Tot	 això	 amb	 un	 professional	 al	
capdavant.
Informació: Aquest concepte inclou continguts i conei-
xements, amb la mediació necessària i amb un pro-
cediment adequat per part de l’informador/ora, per 
esdevenir	comprensibles	 i	vàlids	per	als	seus	usuaris	
i usuàries. 
Juvenil: Tractament de la informació amb uns suports 
i	amb	uns	formats	que	la	fan	més	accessible	als	joves	
i	que	potencia	i	desenvolupa	un	treball	amb	continguts	
més	necessaris	 i/o	 interessants	 per	 a	 aquesta	 etapa	
de	la	vida.
Àmbits: educació, treball, lleure i cultura, salut, habi-
tatge...
Serveis:	Atenció	personalitzada,	autoconsulta,	asses-
soria	 jove,	 fons	documental,	 accés	a	 internet,	difusió	
informativa,	suport	a	activitats,	borsa	jove	d’habitatge	i	
dinamització	d’activitats.
L’any	 2010	 hem	 seguit	 donant	 suport a les entitats 
juvenils,	 hem	 ampliant	 tot	 el	 ventall	 per	 a	 la	 difusió 
de	la	informació	amb	la	creació	del	facebook	del	Punt	
Jove	la	Palma	i	l’optimització	del	web	municipal.
Una de les tasques principals ha estat el treball rea-
litzat	 al	 voltant	 del	 Pla local	 de	 joventut,	 que	 entre	
d’altres activitats ha potenciat el primer concurs de 
fotografia	jove	“Capta la Fira”,	emmarcat	en	la	Fira	del	
Mineral i de la Pedra, i la permanència del municipi en 
el circuit de música comarcal Sona Centre.

Punt Jove la Palma – 
Servei d’Informació 
Juvenil

La biblioteca  
renovada

El	2010	ha	estat	un	any	ple	d’activitats	i	nove-
tats	a	la	Biblioteca	Municipal.	A	més	de	les	ja	

tradicionals sessions de contes per a infants, que 
sempre	són	un	èxit,	s’han	fet	tallers	més	creatius	
que	mai:	punts	de	llibre	per	Sant	Jordi,	marcs	de	
fotos	originals,	postals	de	Nadal...	Els	nois	i	noies	
desenvolupen	la	seva	creativitat	i	aprenen	noves	
tècniques	en	un	ambient	relaxat	i	divertit.
“L’experiència ha estat tan bona que repetirem 
la fórmula aquest any” –ens diu la bibliotecària.  
I	ara	en	un	espai	més	confortable	i	ampli	després	
de	les	reformes.	Una	altra	novetat,	que	coincideix	
amb	la	inauguració	al	novembre	de	l’espai	refor-
mat,	és	el	nou	carnet	de	soci	de	la	Biblioteca.	Un	
carnet	més	pràctic,	més	maco	i	còmode.
Demana	 la	 renovació	 al	 personal	 bibliotecari	  
i comença a lluir el nou carnet de la Biblioteca!
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Amb	l’afany	d’apropar	les	festes	cada	vegada	més	als	
ciutadans,	durant	l’any	2010	i	des	de	la	Regidoria	

de	Cultura	 i	Comunicació	 s’han	creat	 la	Comissió	de	
Reis	i	la	Comissió	de	Festes.	Ambdues	comissions	han	
treballat	estretament	amb	la	regidoria	i	val	a	dir	que	el	
resultat dels actes que s’han celebrat han tingut un 
resultat	 fantàstic.	La	darrere	Festa	Major	ha	estat	de	
les	més	participatives	dels	últims	anys.

S’ha	potenciat,	 també,	 la	programació,	 la	qualitat	 i	 la	
regularitat	de	 la	 televisió	de	 la	Palma	(La	Palma	TV),	
amb	 un	 ampli	 resum	 setmanal	 de	 les	 activitats	 que	
es	 realitzen	 al	 poble,	 amb	 una	 agenda	 actualitzada,	
amb imatges del record, resums dels partits de futbol 
i bàsquet i una programació escollida de la Xarxa de 
Televisions	Locals.	Una	bona	oportunitat	per	seguir	de	
prop	 l’actualitat	 de	 casa	 nostra.	 I	 tot	 això,	 amb	 una	
depesa	 més	 econòmica	 i	 ajustada	 a	 les	 possibilitats	
del nostre ajuntament.

Un altre mitjà a l’abast de tots els ciutadans de la Palma 
és	 la	plana	web	de	 l’ajuntament.	Una	plana	web	que	
s’actualitza	amb	molta	freqüència	i	on	hi	podeu	trobar	
una	agenda	d’activitats,	propostes	de	feina,	informació	
de	les	regidories,	dels	plens	i	de	les	juntes	de	govern,	
notícies	rellevants	i	d’actualitat.

http://www.lapalma.diba.cat

L’omple't

L’any	2009	va	néixer	la	marca	comercial	«Omple’t»	
gràcies a la col·laboració entre l’Associació de 

Comerciants	i	Empresaris	de	la	Palma,	l’ACEP	i	l’àrea	
de	Promoció	Econòmica	de	l’Ajuntament	de	la	Palma	
de	Cervelló.
L’Omple’t	 permet	 identificar	 millor	 la	 presència	 d’un	
comerç urbà dinàmic dins de l’entramat comercial del 
municipi.
L’Omple’t	és	una	marca	jove,	fresca	amb	una	connota-
ció	positiva	que	representa	tot	el	que	es	pot	trobar	en	
els comerços de la Palma.
A	més,	és	una	marca	que	permet	adaptar-se	a	dife-
rents	 moments	 que	 viu	 el	 nostre	 municipi,	 com	 és	
l’Omple’t	de	Nadal	o	l’Omple’t	de	Fira.
Com	molts	de	vosaltres	sabeu,	aquesta	marca	es	va	
promocionar	regalant	més	de	4.000	bosses	entre	els	
domicilis del municipi i la celebració de la passada 
Fira.	

Cultura i  
comunicació
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El	març	del	2010	es	va	iniciar	la	prestació	del	servei	
de	recollida	de	la	fracció	orgànica	(FORM).

La	 implementació	 de	 la	 FORM	 ha	 permès	 reduir	 el	
percentatge	 de	 rebuig	 (ara	 resta),	 que	 va	 a	 parar	 a	
l’abocador	i	que	NO	ÉS	RECICLABLE.
La	recollida	de	la	fracció	d’orgànica	durant	el	període	
del	 15	 de	 març	 del	 2010	 al	 desembre	 del	 2010	 ha	
estat la següent:
 

Com	es	pot	veure	s’ha	reduït		la	fracció	de	rebuig	(ara	
resta).
En	la	fracció	orgànica	es	fan	inspeccions	per	a	com-
provar	com	es	va	d’impureses	(impropis),	és	a	dir	res-
tes abocades dintre de la fracció orgànica i que no 
pertanyen a la mateixa i tenim els següents resultats:

Recollida de la 
fracció orgànica

Comparant	la	recollida	de	rebuig	del	mateix	període	de	
l’any	2009	respecte	del	2010	tenim:
 

Com	es	pot	veure	a	la	data	de	desembre	de	2010	s’ha	
vist	 incrementat	 el	 percentatge	 d’impropis	 que	 hi	 ha	
a	la	fracció	orgànica	i	des	d’aquí	volem	recordar	el	fet	
de la importància de fer correctament la selecció de 
residus	que	van	a	aquesta	fracció.

Adjudicació a 
Unión Fenosa-
Gas Natural

L’ajuntament	de	 la	Palma,	a	 través	de	 l’Asso-
ciació	Catalana	de	Municipis,	 s’ha	adherit	 a	

l’acord marc del subministrament elèctric que es 
va	adjudicar	per	concurs	públic	a	Union	Fenosa-
Gas	Natural.	Un	 acord	 al	 qual	 també	 s’hi	 han	
adherit	420	ens	locals	de	tot	Catalunya.	
La	voluntat	de	l’Associació	Catalana	de	Municipis	
en	treure	a	concurs	públic	aquest	servei	era	triple	
i	comportava	un	seguit	d’avantatges	i	millores	per	
als municipis adscrits: 

•	Facilitar	el	compliment	legal	derivat	del	pro-
cés	de	liberalització	del	sector	elèctric.		

•	Garantir	 uns	 preus	 competitius	 per	 a	 tots	
els	ens	locals	del	país.	

•	Oferir	una	bona	atenció	al	client	i	un	ampli	
servei.



19

Plans d’ocupació
L’Ajuntament	 de	 la	 Palma	 de	 Cervelló	 a	 tra-

vés	 de	 la	 tècnica	 d’Ocupació	 i	 el	 tècnic	 de	
Promoció	 Econòmica	 han	 gestionat	 5	 plans	
d’ocupació.
Al primer  pla d’ocupació anomenat Medi 
Ambient,	amb	una	duració	de	3	mesos,	es	van	
contractar	6	treballadors	(1	encarregat	i	5	peons)	
encarregats	de	netejar	 la	 riera	de	Rafamans	de	
canyes	i	tot	tipus	de	brutícia.	
Al	 segon	 pla	 d’ocupació	 anomenat	 Neteja	
Nevades,	 amb	 un	 duració	 de	 3	 mesos,	 es	 van	
contractar	4	treballadors	(1	encarregat	i	3	peons)	
encarregats de netejar els boscos de la Palma 
arran	de	les	ventades	i	la	neu	caiguda.	
Al tercer pla d’ocupació anomenat Projecte 
Impuls,	 amb	 una	 duració	 de	 6	 mesos,	 es	 van	
contractar	 dues	 persones	 per	 digitalitzar	 docu-
ments de l’arxiu municipal i dues persones per 
rehabilitar edificis públics del nostre municipi. 
Al quart i el cinquè pla d’ocupació anomenat 
també	 Projecte	 Impuls,	 amb	 una	 duració	 de	 6	
mesos,	 es	 van	 contractar	 10	 persones;	 quatre	
persones per netejar els boscos del nostre muni-
cipi, quatre persones per eliminar algunes de les 
barreres arquitectòniques de la Palma.
En	 aquest	 projecte	 manquen	 per	 contractar	 2	
persones	per	desenvolupar	tasques	de	suport	a	
serveis	socials	en	assistència	domiciliària.

Els	30	alcaldes	i	alcaldesses	de	la	comarca	signen	
la	 seva	 constitució	 i	 neix,	 principalment,	 amb	 la	

voluntat	de	posar	en	marxa	un	procés	de	cooperació	
intermunicipal que augmenti la coherència del sistema 
de	serveis	socials	a	la	comarca	i	l’assoliment	d’objec-
tius comuns dins del territori. 
Dimecres	19	de	gener	va	tenir	lloc,	a	la	Biblioteca	Jordi	
Rubió	 i	Balaguer	de	Sant	Boi	 de	 Llobregat,	 l’acte	de	
presentació	i	constitució	de	la	Taula	de	Serveis	Socials	
del	 Baix	 Llobregat,	 fruit	 d’una	 reflexió	 prèvia	 que	 els	
responsables	 polítics	 i	 tècnics	 han	 realitzat	 sobre	 la	
situació	actual	dels	serveis	socials	a	la	comarca.
Els	objectius	de	la	Taula	són:
 

1.	Crear	 un	 espai	 d’interacció	 i	 de	 coordinació	
política	 estable,	 a	 l’àmbit	 dels	 serveis	 socials,	
que permeti  la construcció de lideratge com-
partit i configurar posicionaments comuns des 
de la lògica territorial de la comarca del Baix 
Llobregat.

2.	Dissenyar	un	model	de	polítiques	de	serveis	soci-
als	que	superi	l’atomització	municipal,	garanteixi	
la	cohesió	territorial	i	afavoreixi	l’articulació	en	el	
marc	del	Sistema	Català	de	Serveis	Socials.

3.	Promoure	un	 procés	de	 cooperació	 intermuni-
cipal que augmenti la coherència del sistema 
de	serveis	socials	a	 la	comarca,	assegurant	un	
nivell	d’agregació	territorial	que	faciliti	 la	relació	
i	la	interlocució	amb	el	Govern	de	la	Generalitat	
de	Catalunya.

4.	Establir	 i/o	 consolidar	 dinàmiques	 de	 col-
laboració, cooperació estratègica, i treball en 
xarxa amb el conjunt d’agents socials i econò-
mics,	així	com	amb	les	entitats	del	tercer	sector	
que actuen en el territori.

5.	Definir	 i	 consensuar	 models	 d’intervenció	 adi-
ents	per	donar	resposta		a	les	noves	necessitats	
i realitats socials del territori.

6.	Disposar	 d’un	 sistema	 d’informació	 pròpia	 i	
comparada, suficient i qualificada, per poder 
analitzar,	planificar	 i	prendre	decisions	estratè-
giques.

La taula de serveis 
socials del Baix Llobregat 
ja és una realitat
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Accions	 realitzades	per	 la	
Policia Local de la Palma 

de	Cervelló.

Pel que fa als accidents de 
circulació	 que	 es	 van	 pro-
duir al nostre terme muni-
cipal	 l’any	2010,	 van	 ser	 81	
accidents,	d’aquests,	la	seva	
majoria	 van	 ser	 amb	 ferits	
lleus o sense ferits. Dins el 
nucli	 urbà	 hi	 va	 haver	 un	 atropellament	 a	 l’avinguda	
de	Catalunya.
Dels	 81	 accidents,	 41	 es	 van	 produir	 a	 la	 carretera	
BV-2421,	destacant	les	sortides	de	via	i	col·lisions	per	
encalçament.
A	 l’avinguda	Catalunya	 se’n	 van	produir	 21,	 la	majo-
ria	per	distracció	dels	conductors,	produïts	per	encal-
çaments.	 16	 dels	 restants	 es	 van	 produir	 a	 la	 resta	
de	 carrers	 del	 nucli,	 urbanització	 i	 polígon	 de	 Can	
Mascaró	i	4	a	la	carretera	de	Fontpineda.

Vehicles	retirats	amb	grua	a	la	Palma.	L’any	2010	se’n	
van	retirar	33,	la	majoria	per	estar	estacionats	el	dijous	
en	 zona	de	mercat	 al	 carrer	Pirineu	 i	 per	 estacionar	
davant	de	guals.	Per	desballestament	se’n	van	retirar	
9	de	la	via.	Cal	recordar	que	des	d’aquest	departament	
de	 la	 Policia	 Local	 s’ofereix	 un	 servei	 de	 retirada	 de	
vehicles	que	estan	en	desús,	sense	cap	cost.

Intervencions	realitzades	amb	animals	a	la	via	pública	
entre	 gats	 i	 gossos.	Se’n	 van	 realitzar	22	 i	 d’aquests	
se’n	van	trobar	10	sense	identificar	(no	duien	el	micro-
xip),	 5	 amb	 el	 microxip	 que	 van	 ser	 lliurats	 als	 seus	
propietaris	i	la	resta	van	ser	retirades	d’animals	atrope-
llats.	Recordar	des	d’aquí	l’obligatorietat	de	censar	els	
animals i donar-los d’alta, atès que en cas de pèrdua 
es	del	tot	necessari	per	donar	avís	al	seu	propietari.

FETS JUDICIALS – Comparativa 2009 i 2010

Policia Local 
de la Palma

superar	satisfactòriament	el	Curs	Bàsic.	En	l’actualitat,	
el	curs	2010-2011,	hi	ha	dos	agents	més	realitzant	el	
curs.	Així	doncs,	s’estan	complint	les	previsions	inicials	
de	la	formació	dels	10	agents	per	tal	de	professionalit-
zar	la	Policia	Local.	
A	mesura	que	es	van	formant	els	agents	van	prenent	
possessió	 de	 la	 plaça	 amb	 propietat	 i	 es	 van	 dotant	
de coneixements per tal de donar una millor resposta 
a les demandes dels ciutadans, tal com recull la llei 
16/91,	 amb	 el	 seu	 article	 segon,	 la	 Policia	 Local	 de	
la	 Palma	 esdevé	 un	 cos	 de	 naturalesa	 civil,	 armat	 i	
jerarquitzat.

D.N.I.
Gràcies	a	les	gestions	realitzades	des	de	l’Ajuntament	
i la Policia Local s’ha aconseguit un increment en la 
freqüència	per	 tal	de	 realitzar	els	DNI	a	 la	Palma	de	
Cervelló.	L’equip	mòbil	que	ofereix	el	CNP	vindrà	a	la	
Palma un cop cada dos mesos aproximadament. 
Recordar	 que	 les	 persones	 interessades	 s’han	 de	
posar en contacte al telèfon de la Policia Local. Tel. 
93	672	27	92.

CONCEPTE Any 2009 Any 2010 
 Delictes totals  72  62 
 Delictes resolts  45  38 
 Faltes penals  33  30 
 Faltes penals resoltes  16  13 
 Delictes contra el patrimoni 35 29
 Delictes contra seguretat trànsit  26  19 
 Detencions  9 11
 Proves d'alcoholemia 712 320
 Proves d'alcoholemia (positives) 34 17

Des	del	Servei	de	Català	de	l’Ajuntament	de	la	
Palma,	us	convidem	a	participar	 en	un	 joc	

de paraules.

En	aquesta	ocasió	us	proposem	que	encerteu	la	
frase feta que respon a la següent definició: 

“Expressió per ponderar com és de 
curiosa, increïble, divertida, etc., una 
cosa.”

Solució:	
N’__________________________________
__.

Esperem la vostra participació!

Us	recordem	que	per	participar	podeu	enviar	la	
vostra	 resposta	 a	 la	 responsable	 del	 Servei	 de	
Català,	Marta	Serra,	a	les	oficines	municipals	de	
l’Ajuntament,	carrer	Sant	Cristòfol,	s/n,	o	bé	mit-
jançant un correu electrònic a l’adreça mserra@
cpnl.cat,	amb	el	vostre	nom	sencer	i	un	número	
de telèfon.

FORMACIÓ DELS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL
Des	 que,	 l’any	 2008,	 és	 va	 formar	 la	 Policia	 Local	
de	 la	Palma	de	Cervelló,	 han	passat	 per	 l’Institut	 de	
Seguretat	 Pública	 de	 Catalunya	 6	 agents,	 que	 van	
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El	proppassat	dia	2	de	març	de	2011	el	Sr.	Joaquim	
Llopart-Mascaró, com a propietari de les finques 

de	Can	Mascaró	i	una	part	del	Pla	de	Sant	Joan,	i	l’al-
calde	Sr.	Xavier	González	Alemany,	en	nom	i	represen-
tació	de	l’Ajuntament	de	la	Palma	de	Cervelló,	signaren	
un	conveni	urbanístic	pel	qual	el	Sr.	Llopart-Mascaró	
cedia	l’ermita	de	Sant	Joan	del	Pla	a	l’Ajuntament	de	
la	 Palma	 de	 Cervelló.	 La	 donació	 inclou	 també	 tres	
finques	 rústiques	 que	 envolten	 l’ermita	 i	 una	 franja	
paral·lela	a	la	vora	de	la	riera	de	Rafamans	que	sumen	
52.169,00	m2.	És	una	excel·lent	notícia	per	al	poble	
de la Palma.
El	conveni	preveu	que	el	nou	Pla	d’Ordenació	Urbana	
Municipal	qualifiqui	 la	masia	de	Can	Mascaró	com	a	
habitatge rural tradicional, igual que la resta de masies 
del	municipi;	i	per	al	seu	entorn,	la	classificació	de	sòl	
no	urbanitzable,	amb	les	qualificacions	de	sòl	agrícola	
i	sòl	forestal,	recollint	així	la	voluntat	de	la	propietat	de	
mantenir	la	masia	i	el	seu	entorn	agrícola	i	forestal.
Per	 a	 l’Ajuntament,	 significa	 un	 pas	 més	 en	 la	 pre-
servació	 i	 protecció	 del	 Pla	 de	 Sant	 Joan,	 voluntat	
expressada reiteradament per la ciutadania i explicita-
da	de	manera	clara	al	nou	POUM	aprovat	provisional-
ment	per	 l’actual	Ajuntament.	Si	hi	afegim	que	el	Pla	
Territorial Metropolità de Barcelona qualifica tot l’àmbit 
del	Pla	de	Sant	Joan	com	a	espai	de	protecció	especial	
pel	seu	 interès	natural	 i	agrícola,	podem	afirmar	que	
s’han donat tots els passos possibles i necessaris per 
a	la	seva	protecció.
Amb	aquesta	 donació	 l’Ajuntament	 esdevé	propietari	
d’una	part	del	Pla	-més	de	5	ha-	i	aquest	és	un	fet	molt	
important,	perquè	passa	de	tutelar	només	els	proces-
sos de protecció com a entitat reguladora, a ser-ne 
també	 un	 element	 actiu	 com	 a	 propietari.	 Un	 canvi	
substancial.
L’Ajuntament agraeix públicament la bona predisposi-
ció	i	actitud	mostrada	pel	Sr.	Joaquim	Llopart-Mascaró	
i encoratja tots els ciutadans a descobrir i gaudir una 
mica	més	del	Pla	de	Sant	Joan.

Donació de l’Ermita 
de Sant Joan del Pla

S’inaugura el 
nou Hospital de 
Sant Joan Despí
Dissabte,	27	de	 febrer	de	2010,	el	president	

de	la	Generalitat,	José	Montilla,	la	consellera	
de	 Salut,	 Marina	 Geli,	 i	 l’alcalde	 de	 Sant	 Joan	
Despí	 i	 vicepresident	 del	 CSI,	 Antoni	 Poveda,	
van	inaugurar	oficialment	el	nou	hospital	de	Sant	
Joan	 Despí	 Moisès	 Broggi,	 i	 en	 van	 destacar	
les bonances d’un equipament que la població 
esperava	des	de	fa	30	anys.	En	l’acte	també	els	
van	acompanyar	 la	ministra	de	Defensa,	Carme	
Chacón,	 parlamentaris,	 13	 alcaldes	 del	 Baix	
Llobregat i el Barcelonès i tot l’equip directiu del 
centre	i	del	Consorci	Sanitari	Integral.
L’hospital	donarà	cobertura	sanitària	a	una	zona	
densament poblada i alleugerirà de feina els hos-
pitals	 de	 Bellvitge	 i	 l’Hospitalet.	 Unes	 300.000	
persones del Baix Llobregat, entre elles els habi-
tants	de	la	Palma	de	Cervelló,	gaudiran	dels	seus	
serveis.
El	Consorci	Sanitari	Integral	(CSI)	és	l’entitat	ges-
tora del nou hospital.
L’empresa	d’autobusos	Autocorb	ofereix	una	línia	
especial a l’esmentat hospital.
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ADF a la Palma

Llei de L’àrea 
Metropolitana
L’estiu	 passat,	 el	 Parlament	 de	 Catalunya	 va	

aprovar,	amb	el	suport	de	tots	els	grups	polí-
tics, la Llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
que	recupera	una	estructura	que	es	va	suprimir	
l’any	1987.
La	mesura	pretén	millorar	 l’eficiència	 i	 l’eficàcia	
de les administracions que actuen en el terri-
tori metropolità, en matèries com ara urbanis-
me, mobilitat, aigües, residus, infraestructures i 
cohesió social i territorial.
En	 aquest	 sentit,	 l’actual	 alcalde	de	Barcelona,	
Jordi	 Hereu	 ha	 defensat	 que	 aquesta	 llei	 és	
"important per a les ciutats i per als ciutadans", 
de	 manera	 que	 aquest	 nou	 govern	 metropolità	
permetrà	afrontar	"amb	més	garanties	els	reptes	
de present i de futur".
En	 un	 sol	 organisme	 s’inclouran	 les	 tres	 enti-
tats metropolitanes existents: la Mancomunitat 
de Municipis, l’entitat del Transport i l’entitat del 
Medi Ambient.
Tindrà competències en urbanisme, transport, 

Al’estand	de	l’ADF	de	la	passada	Fira	del	Mineral	i	
de	la	Pedra,	es	va	exhibir	un	vídeo	de	promoció	i	

es	va	repartir	un	tríptic	 informatiu	amb	la	 intenció	de	
captar	voluntaris	de	la	Palma	per	a	aquesta	agrupació.	
El	 resultat	va	ser	un	 llistat	de	18	persones	 interessa-
des	en	rebre	informació,	5	de	les	quals	van	assistir	a	
la	reunió	informativa	per	part	del	cap	de	voluntaris	de	
l’ADF	 la	Palma,	en	Lluís	Armengol	 i	el	cap	de	volun-
taris	de	 l’ADF	Sant	Andreu,	que	es	va	 realitzar	el	21	
de desembre a les dependències municipals. Arran 

d’aquesta	actuació,	l’ADF	
de la Palma compta amb 
5	voluntaris	nous.	
Enguany,	 mitjançant	
una	 subvenció	 de	 la	
Generalitat	 de	Catalunya	
tramitada	 des	 de	 l’ADF	
Puig	 Vicenç	 a	 la	 qual	
pertany la nostra agru-
pació,	 l’ADF	 la	 Palma	
disposa d’un remolc per 

tal de completar les prestacions del transport de què 
disposa	i	així	facilitar	i	ampliar	les	seves	actuacions.

Igualment	s’ha	habilitat	una	adreça	electrònica	adfla-
palma@diba.cat on us podeu dirigir en el cas que esti-
gueu	interessats/ades	en	fer-vos	voluntaris	o	voluntàri-
es,	així		com	per	demanar	informació	puntual.

TASQUES REALITZADES DURAN L’ANY 2010
Kilòmetres	recorreguts:	3.429	Km.
Control	d’hidrants
Control	de	focs	sense	autorització	fora	de	temporada:	4
Control	de	focs	amb	autorització	fora	de	temporada:	3
Advertències	 a	 vehicles	 no	 autoritzats	 a	 passar	 per	
bosc: 3
Extinció	de	foc	en	temporada,	amb	permís:	3
Extinció	de	foc	en	temporada,	sense	permís:	1
Extinció	de	conat	de	foc	a	contenidors	o	altres:	4
Tala i retirada de pins: 3
Neteja	de	la	Via	Pública:	5
Control	de	vessaments	incontrolats:	3
Col·laboració	amb	Protecció	Civil	de	Cervelló:	7
Col·laboració	amb	Policia	Local	en	control	d’accidents	
de	tràfic:	1
Col·laboració	amb	Policia	Local	en	control	de	tràfic:	2

mobilitat, aigües, residus, infraestructures, pro-
moció	econòmica	i	cohesió	social	 i	 territorial.	El	
president de l’organisme l’elegiran els alcaldes 
del consell metropolità, el principal òrgan de 
l’ens.
L’àrea Metropolitana unirà les competències que 
tenia fins ara (transport públic, taxi, aigua i resi-
dus) i guanyarà en gestió d’urbanisme. L’Àrea 
Metropolitana de Barcelona ordenarà el territori 
a	través	d’un	pla	director	urbanístic	metropolità.
Aquesta administració supramunicipal agruparà 
36	municipis	de	l’àrea	metropolitana	amb	vincu-
lacions	econòmiques	i	socials.	Entre	els	munici-
pis	que	s’incorporen	hi	ha	la	Palma	de	Cervelló.
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Nota històrica de les 
escoles de la Palma

L’edifici	 de	 l’actual	 Biblioteca	 Municipal	 ja	 té	
cent	 anys.	 Es	 va	 construir	 el	 1910	 per	 ubi-

car-hi	l’escola	pública	del	poble.	Però	sabíeu	que	
uns	 anys	 més	 tard	 es	 va	 inaugurar	 una	 escola	
nova	que	li	feia	competència?	Hem	trobat	dades	
molt interessants al dietari de qui en fou el pri-
mer	mestre,	el	senyor	Josep	Llop.

"Un poblet de 400 ànimes (persones) no estaven 
satisfets del Mestre Nacional i demanaren a la 
superioritat, en aquest cas, la Inspecció d’Ense-
nyança Primària, de posar una escola particular. 
Els hi fou concedida.
Representava com empresari de l’Escola el Sr. 
Gregori Bartralot Xancó. Ara els hi faltava el 
Mestre.
Consultaren el cas el Sr. Janseria, Diputado 
Provincial del Distrito de Sant Feliu, aquest els 
digué que un Mestre de les condicions que 
demanaven al menys els hi costaria tres-centes 
pessetes mensuals. Mans a l’obra. La comis-
sió formada pels Srs. Gregori Bartralot, Simon 
Ambrós, Salvador Obiols, i Josep Roca anaren 
a l’Escola Normal de Barcelona, situada al car-
rer del Carme entre Hospital de Santa Creu i la 
Facultat de Medicina. Preguntaren per allí si algú 
coneixia algun mestre. Un estudiant de Vic els va 
recomanar el P. Torrents.
L’estudiant els hi va dir: els hi buscarà un mestre 
d’aquestes condicions ...... El P. Torrents digué a 

la comissió: Jo en sé un que reuneix les condici-
ons. Quedaran que la comissió i el mestre (Josep 
Llop i Masqué) l’endemà es trobarien a casa de 
Mn. Salvador (fill de ca l’Anzi de la Palma) Plaça 
del Pi, nº 10, principal, 1a....
La trobada no em desagradà. Foren amables ...."
En Josep Llop feu les propostes.
Mn. Salvador li digué: "... amb les ganes que 
tenen de tenir mestre acceptaran les propostes"
Foren acceptades.
"L’escola situada al carrer de San Isidro, no 43, 
2on pis. El mobiliari està compost d’una taula de 
6 m. de llargada empotrada a la paret i un banc 
de la mateixa llargada perquè hi puguin cabre 
com més alumnes millor. Una altra taula llarga al 
mig de la sala i dos bancs de la mateixa llargada 
de la taula, uns 5 m. Una taula pel professor, una 
cadira amb braços, un quadre del Sagrat Cor i 
un armari. Amb totes aquestes eines es començà 
a treballar a l’escola que el poble l’anomenarà 
Escola Particular, i que oficialment constava com 
Escuela del Sagrado Corazón"
"L’escola va ser inaugurada el 2 de febrer, dia de 
la Candelera del 1921"

"Memòries	de	l’avi	Josep".	Primer	volum
Josep	Llop	Masqué
Transcripció	amb	autorització	dels	fills.
Mercè	Llop	i	Ollé
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A la Carme Rambán

Des d’aquestes pàgines 
volem	 fer	 un	 reconei-

xement	 públic	 a	 la	 magní-
fica	tasca	de	govern	porta-
da a terme per la regidora 
Sra.	 Carme	 Rambán	 que,	
malauradament,	 ens	 va	
deixar el mes de febrer de 
l’any passat.
N’hem	 après	 molt	 de	 la	
Carme.	 El	 seu	 caràcter	 alegre	 i	 vital,	 i	 el	 seu	
esforç	constant	es	va	encomanar	a	tots	els	mem-
bres	de	l’equip	de	govern.	Sempre	la	tindrem	en	
la nostra memòria.
El	seu	 lloc,	al	cartipàs	municipal,	 l’ha	ocupat	 la	
Sra.	Roser	Cabero	amb	el	mateix	entusiasme	que	
la	seva	predecessora.

A Juan Antonio Díaz

Un reconeixement espe-
cial al Policia Local 

Juan	 Antonio	 Díaz	 que,	
malauradament,	 ens	 va	
deixar	el	18	d’agost	de	l’any	
passat a causa d’una atu-
rada	 cardíaca.	 Era	 el	 cap	
accidental de la policia.
El	Juan	Antonio	era	el	poli-
cia	amb	més	antiguitat	del	
cos. Una persona seria, honesta i responsable 
que trobarem a faltar ja que el seu historial i la 
seva	reputació	durant	els	anys	que	va	exercir	van	
ser irreprotxables. 

És un programa que facilita que totes les persones 
que	tenen	coneixements	bàsics	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.
A	 la	Palma	de	Cervelló,	aviat	començarem	 la	 tercera	
edició	de	Voluntaris	per	la	Llengua.
Tu	també	hi	pots	participar	com	a	voluntari/ària	o	com	
a	aprenent/a	 si	 disposes	de	10	hores	 (1	a	 la	 setma-
na).
Si	vols	participar-hi,	posa’t	en	contacte	amb	el	Servei	
de	Català	(Consorci	per	a	la	Normalització	Lingüística)	
de	l’Ajuntament	de	la	Palma	de	Cervelló:

Marta	Serra	i	Rodrigo
SLC	de	la	Palma	de	Cervelló
CNL	CA	N’AMETLLER
Consorci	per	a	la	Normalització	Lingüística
93	672	02	02	ext.3	Matins	de	9.30	a	13.30	h
rmserra@cpnl.cat / lapalma@cpnl.cat

Els participants van recollir el certificat de participació a la clo-
enda de la 2a edició del programa de Voluntaris per la llengua.

Els	 dies	 10	 i	 11	 de	 setembre	 es	 van	 celebrar	 a	 la	
nostra	població	els	actes	de	 la	Festa	Nacional	de	

Catalunya.
L’acte	més	matiner	va	ser	el	sopar	dels	veïns	del	diven-
dres	al	carrer	Joan	XXIII	que,	com	cada	any,	va	convo-
car	molta	gent	entre	els	mateixos	veïns,	amics	i	famili-
ars.	Un	cop	acabat	el	sopar,	un	duo	musical	va	animar	
la	vetllada	amb	un	ball	popular.
L’endemà,	dissabte,	els	actes	es	van	celebrar	al	camp	
de futbol, per una banda, amb dos partits de futbol, 
el primer entre els equips infantils de la Palma i de 
Cervelló	i	el	segon,	el	tradicional	partit	d’homenatge	a	
l’Anton	Julià,	entre	els	equips	de	veterans	de	la	Incresa	
i	la	UE	La	Palma.
Per	 altra	 banda,	 els	 actes	 institucionals	 es	 van	 cele-
brar	a	la	plaça	Onze	de	Setembre,	amb	l’ofrena	floral	
dels	representants	polítics	municipals	al	monument	de	
l’Onze	de	Setembre,	el	cant	d’Els	Segadors	i,	per	aca-
bar,	una	ballada	de	sardanes	amenitzada	per	la	cobla	
La Popular. 

Diada Nacional 
de Catalunya

Voluntariat per 
la llengua
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V Fira del Mineral 
i de la Pedra

Els	passats	dies	23	i	24	d’octubre	de	2010	va	tenir	
lloc	la	V	Fira	del	Mineral	i	de	la	Pedra	de	la	Palma	

amb	el	lema	«La	pedra,	passat	i	present».	En	aquesta	
edició	es	va	assolir	la	màxima	afluència	de	públic,	més	
d’11.000	visitants,	que	van	gaudir	de	totes	les	activitats	
organitzades	i	de	l’oferta	comercial.
Una fira monogràfica única en la temàtica de la pedra 
i	del	mineral	que	se	celebra	en	el	 territori	català.	Els	
picapedrers	 van	 instal·lar-se	 pels	 principals	 carrers	
del	 municipi,	 on	 grans	 i	 petits	 van	 poder	 gaudir	 del	
meravellós	món	del	mineral,	 gràcies	a	un	dels	grups	

La	Veu	de	la	Palma	és	una	publicació	de	servei	
públic editada per la Regidoria de Comunicació de 
l’Ajuntament de la Palma de Cervelló que es distribueix 
gratuïtament	a	totes	les	llars.
Edita:	Ajuntament de la Palma de Cervelló.  
C.	de	Sant	Cristòfol	s/n	08756	La	Palma
Coordinació:	Jordi	Roig 
Disseny:	Jesús	Andiñach
Maquetació:	Eloi	Andiñach 
Fotografies:	Arxiu	municipal.
Imprimeix:	Més	Gran	Serveis	Gràfics	i	Digitals,	S.L.
Dipòsit	legal:	B-18789-99

més	experts	en	la	matèria	com	és	el	Grup	Minerològic	
Català.	 A	 més,	 els	 visitants,	 per	 un	 dia,	 van	 poder	
posar-se	en	el	lloc	dels	antics	picapedrers	utilitzant	les	
seves	eines	tot	esmicolant	grans	blocs	de	pedra	amb	
el	suport	de	Pedres	Peña.
També,	va	haver-hi	 tot	un	seguit	d’exposicions	 i	con-
ferències,	a	més	d’actuacions	per	part	d’alguns	grups	
del	poble	que	van	amenitzar	el	dos	dies	de	celebració	
de	la	Fira.
Hem de destacar l’èxit de participació del comerç que 
va	omplir	tots	els	estands	oferint	els	seus	productes	i	
serveis	als	visitants	de	la	Fira.	
Ara	només	falta	esperar		la	propera	edició.	
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Opinió política
Sense fer soroll

A	punt	d’acabar	la	legislatura	és	hora	
de	fer	balanç.	Ens	vàrem	presentar	a	
les	eleccions	perquè	volíem	un	canvi	

en	el	fons	de	les	coses	que	s’havien	fet,	de	les	que	s’havien	
de	fer	i	un	canvi	en	la	manera	de	fer-les.	Un	veritable	canvi	
de plans en tot el sentit.
Hem	 enllestit	 un	 nou	 Pla	 d’Ordenació	 Urbana	 Municipal,	
aprovat	provisionalment,	on	es	dibuixa	un	horitzó	equilibrat	
i sense estridències, d’acord amb la demanda social i que 
ens permet un creixement acurat i respectuós amb l’entorn, 
juntament	 amb	 la	 preservació	 dels	 espais	 més	 represen-
tatius	del	municipi:	 l’altra	banda	de	la	riera	de	Rafamans	i	
el	pla	de	Sant	Joan.	La	cirereta	de	tot	el	procés	ha	estat	la	
cessió	de	5	ha	de	terreny	i	l’ermita	del	pla	de	Sant	Joan.
Amb decisió s’han executat un munt d’obres que sempre 
eren	objecte	de	grans	promeses	i	poques	realitats.	En	poc	
temps s’ha remodelat el camp de futbol amb gespa artifi-
cial obert des del concepte i l’espai a tot el poble. Un parc 
de	Santa	Rita	que	articula	un	nou	eix	vertebrador	de	tot	el	
poble.	 L’eix	 continua	 per	 la	 plaça	de	 l’Onze	 de	Setembre,	
per acabar en un nou pont sobre la riera que ens acosta els 
espais naturals del poble. Per la part de dalt, ens apropa a 
noves	zones	d’aparcament	on	s’hi	ha	renovat	 l’enllumenat.	
Transversalment	 les	noves	voreres	del	carrer	Pirineu	l’inte-
gren amb la resta del casc urbà del poble. Hem fet reformes 
a	la	Biblioteca	Municipal	i	a	la	Societat	Aliança	que	en	refor-
cen	 l’ús	ciutadà.	Aquesta	darrera	és	un	magnífic	exemple	
d’allò	 que	 es	 pot	 fer	 quan	 es	 sumen	 esforços	 i	 voluntats	
amb	els	ciutadans	i	l’Ajuntament	esdevé	un	col·laborador	i	
no pas el protagonista.
Tot un conjunt de projectes fets sense gaire aldarull, sense 
inauguracions	sonades	i	amb	un	percentatge	de	subvenci-
ons atorgades per les diferents administracions superior al 
80%.	Aconseguir-ho	 ha	 comportat	 una	 feina	 callada,	 tos-
suda i continuada d’anar trucant a les diferents portes de 
l’administració.
En	temps	de	crisi	l’Ajuntament,	més	que	mai,	ha	incremen-
tat	 les	 polítiques	 socials:	 hem	 doblat	 les	 hores	 d’atenció	
social	i	els	programes	de	millora	i	atenció	al	ciutadà.	Sense	
estridències	 s’han	 endegat	 5	 programes	 d’ocupació	 local	
que	han	permès	contractar	26	persones	de		la	Palma	dedi-
cades a feines al municipi. 
Aquest	aspecte	social	ha	de	ser	el	futur	canvi	de	plans	per	
als	propers	4	anys,	si	tornem	a	merèixer	la	vostra	confiança.	
La	crisi	ha	obligat,	i	obligarà	encara	més,	a	retallar	dràstica-
ment	els	pressupostos	de	l’Ajuntament.	No	es	veuran	grans	
obres però s’hauran de concentrar els esforços i els recur-
sos	econòmics	en	els	serveis	socials	del	municipi.	El	ciutadà	
de la Palma coneix aquestes circumstàncies. Qui digui, ho 
prometi el contrari, no se n’adona de la realitat.
Tot	plegat	sense	fer	soroll	i	amb	la	ferma	i	decidida	voluntat	
de	continuar	4	anys	més

Temps perdut

Estem	 arribant	 al	 final	 d’un	 man-
dat que en molts aspectes ha estat 
un temps perdut per la Palma. La 

maquinària municipal ha seguit funcionant i s’han fet algu-
nes obres amb la rifeta del “Plan Zapatero”, que ha repar-
tit	diners	als	municipis	al	mateix	temps	que	es	disparava	
el dèficit de l’estat. Ara això s’ha acabat, no s’han creat 
equipaments necessaris com el nou consultori mèdic, i 
les obres de l’ampliació de l’escola tot just han començat. 
No	hi	ha	projecte	de	poble	més	enllà	d’anar	fent	la	viu-viu	
i s’ha actuat sense pensar en les conseqüències de les 
accions.	El	principal	 llegat	que	deixarà	 l’actual	equip	de	
govern	és	una	llarga	llista	de	contenciosos	que	ens	poden	
costar molts diners. Tenim l’assumpte de la segregació de 
Cervelló,	que	avui	es	troba	pendent	de	sentència,	sense	
que l’ajuntament no hagi estat capaç de trobar-hi una 
solució	satisfactòria	amb	el	concurs	de	la	Generalitat.	El	
Pla	Parcial	de	Ca	n’Ollé	segueix	pendent	d’un	acord	amb	
la	propietat	que	eviti	una	sentència	condemnatòria	per	a	
l’ajuntament,	 per	 no	haver	 respectat	 el	 conveni	 signat	 i	
en	canvi	haver	fet	ús	dels	beneficis	que	se’n	van	derivar,	
com	ara	els	terrenys	de	l’escola.	Hi	ha	també	expedients	
de responsabilitat patrimonial relacionats amb accidents 
patits per persones de la Palma, que no s’han tractat amb 
prou	sensibilitat	i	que	es	poden	traduir	en	noves	condem-
nes econòmiques per al municipi. Aquests contenciosos, 
amb una mica de mà esquerra i aptitud negociadora, es 
podrien	 haver	 evitat	 sense	 haver	 d’esperar	 una	 incerta	
sentència	judicial.	Restarà	també	un	llegat	més	intangible,	
que	és	l’allunyament	entre	els	palmarencs	i	el	seu	ajunta-
ment. L’alcalde s’ha instal·lat en una barreja d’arrogància 
i	 inseguretat,	 i	 reunir-s’hi	 s’ha	 tornat	 cada	 vegada	 més	
difícil.	Tot	i	que	l’ajuntament	té	l’alcalde	i	dues	regidores	
amb	dedicació	exclusiva,	no	és	gens	fàcil	que	t’atenguin	
personalment,	i	fins	i	tot,	després	d’un	ple	extraordinari,	
l’alcalde	va	denegar	la	paraula	a	uns	veïns	presents	a	la	
sala de plens, que eren els interessats en un tema que 
s’hi	havia	tractat.	Resulta	sorprenent	i	ofensiu	que	en	un	
poble	de	3000	habitants	com	la	Palma	on,	com	qui	diu,	
tots ens coneixem, l’alcalde es negui a escoltar les preo-
cupacions	dels	ciutadans	si	no	és	amb	cita	prèvia	i	amb	
un	 temps	d’antelació.	L’any	1999	 la	Palma	 independent	
va	 iniciar	el	seu	camí	amb	 la	 il·lusió	de	qui	sap	que	 tot	
està	per	 fer	 i	 tot	 és	possible.	Avui	 al	 poble	 s’hi	 detecta	
desencís,	manca	d’expectatives	i	passivitat,	l’estat	d’ànim	
que	ha	transmès	l’actual	equip	de	govern	durant	prop	de	
quatre	anys.	Toca	doncs	fer	un	canvi	i	retornar	a	la	il·lusió	
inicial.	El	22	de	maig	en	tindrem	una	nova	oportunitat.
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Ha arribat el moment 
de passar comptes                       

Des	de	 fa	 bastant	 temps	que	CIU	 ja	 ha	
deixat de menysprear-nos i aquest fet ja 

ens agrada. Una explicació d’aquest comentari podria 
basar-se	en	el	fet	que	el	PSC	ha	portat	a	terme	una	bona	
acció	de	govern	municipal,	per	totes	aquelles	coses	que	
afecten al dia a dia de la Palma.
Podríem	 explicar	 alguns	 exemples	 clarificadors	 d’això	
que acabem d’esmentar:

• 2007	 Col·lector	 d’aigües	 sanitàries	 als	 carrers	 Sta.	
Maria,	St.	Isidre	i	av.	Catalunya.

• 2008	Plaça	Onze	de	Setembre	(2a	fase	de	construc-
ció)

• 2008-2010	Arranjament	de	l’avinguda	Catalunya.
• 2009	 Nou	 enllumenat	 públic	 als	 carrers	 Priorat,	

Maresme,	Gavarres,	Montnegre,	etc.
• 2009	 Arranjament	 del	 carrer	 Pirineu	 entre	 Cadí	 i	

Canigó.
• 2009	Urbanització	del	passeig	de	Santa	Rita.
• 2009	 Creació	 d’un	 nou	 accés	 al	 carrer	 Gavarres	

(escales carrer Montsant)
• 2010	Urbanització	de	l’entorn	de	la	plaça	Puigmajor.
• 2010	 Condicionament	 i	 restauració	 de	 la	 font	 del	

Marge.
• Asfaltat	del	camí	del	Cementiri.
• Construcció	 d’una	 passera	 peatonal	 al	 camí	 del	

Roure.
• Instal·lació	de	gespa	artificial	i	remodelació	dels	ves-

tuaris al camp de futbol municipal

En	l’execució	d’aquestes	tasques,	hem	tingut	en	compte	
que ho hem fet seguint criteris de prioritat, racionalitat, 
economia, rigor i serietat.
Prioritat. Definint els objectius a complir amb seny, segons 
les capacitats i funcionalitats detectades a la Palma.
Racionalitat.	Donar	compliment	a	les	necessitats	urbanís-
tiques reals del municipi i a llur capacitat econòmica.
Economia.	Realització	de	moltes	d’aquestes	tasques	amb	
diners dels Plans ZP i altres administracions amb cost 
zero	per	l’Ajuntament.
Rigor.	Respectant	sempre	els	criteris	de	seguretat	i	exe-
cutant	les	tasques	en	els	terminis	previstos.
Serietat.	Tocant	de	peus	a	terra	i	sabent	en	tot	moment	
quins	són	els	límits	reals	del	nostre	municipi.
La major part d’aquestes obres són coincidents amb 
el nostre programa electoral i pensem continuar amb 
aquesta	mateixa	línea,	és	a	dir,	fent	més	per	la	gent	del	
nostre	poble	i	al	servei	de	la	Palma.

Grup municipal socialista.

Ajuntament de la Palma de Cervelló 93 672 02 02
Policia Local 639 38 61 63
Mossos d'Esquadra (Sant Vicenç)  93 567 58 20 / 088
Jutjat de Pau 93 672 27 75
Registre Civil 93 672 02 02
Consultori la Palma 93 672 08 05
Casal de la Gent Gran 93 672 05 52
Serveis Socials 93 672 07 73
Biblioteca 93 672 06 95
Aula d'Autoformació Pascual Ollé 93 672 20 64
Escola Pública "El Solell" 93 672 01 50
Llar d’Infants "El Patufet" 93 672 08 15
IES Corbera  93 688 08 64
Poliesportiu Municipal 93 672 01 88
Camp de futbol 93 672 01 86

SERVEIS
Aigües de Catalunya 902 195 630
Fecsa 93 631 27 27
Autocorb 93 650 07 35
Transports Públics de Catalunya 93 214 70 00
A T M 93 362 00 20
Oficina de Correus 93 672 09 21
Telefònica Informació 11818
Bombers (Sant Feliu) 93 666 10 80
Ambulància 061
Servei Municipal de Recaptació 93 663 19 23
CAP Urgències - Corbera 93 650 16 18
Farmàcia 93 672 00 23
Creu Roja 93 668 18 18
Parròquia Santa Maria de la Palma 93 672 00 79
La Cuca Fera 93 672 07 75

ENTITATS DE LA PALMA

Societat Aliança Palmarenca 93 672 01 89
Associació de Comerciants  
i Empresaris de la Palma 649 848 763
Associació de Joves de la Palma 93 672 05 63
Càritas 93 672 00 79
Centre Excursionista la Palma 93 672 05 70
Club Basquet la Palma 93 672 11 25
Comunitat de Regants 93 672 00 78
El Pèlac  93 672 11 07
Entitat de conservació de Can Vidal 687 749 021
FAREM, Associació Persones amb  
Discapacitat Intel·lectual o Física  93 660 19 18
Germandat de St. Isidre 93 672 01 06
Grup de Cantaires 93 672 00 40
Grup de Teatre 676 03 67 96
Junta del Cementiri 93 672 00 89
La Gralla 93 672 01 95
La Palma Solidària 93 672 03 69
Penya Barcelonista la Palma 93 672 01 88
Unió Esportiva la Palma 93 672 05 03
Peti Ki Peti 639 23 18 39

Telèfons d'interès




