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E stem a punt de donar 
l’esquena al 2009, un 

any complicat com cap 
altre, i segons els estudi-
osos de la política local, 
el més difícil des de la 
constitució dels primers 
ajuntaments democràtics 
d’ara fa 30 anys. 
L’any va començar amb 
unes fortes ventades 
que ens van capgirar els 
més profunds sentiments 
sobre el nostre entorn  
i sobre la nostra fràgil re-

lació amb la natura. Encara ara, paguem alguna 
factura nostàlgica d’aquell malson.
I la insistent paraula “crisi” que ens ha anat ama-
rant el dia a dia en tots els àmbits: familiar, laboral, 
social i també, com no, municipal.
El nostre consistori ha hagut de viure amb una reduc-
ció dràstica dels ingressos per impostos i taxes i una 
disminució en la participació dels ingressos de l’Estat. 
Tot i aquesta càrrega negativa, des de l’Ajuntament 
hem intentat, i crec que ho hem aconseguit, tirar 
endavant un munt d’inversions i de projectes amb 
l’únic interès, que no ha estat altre, que el de man-
tenir i millorar tota l’energia i capacitats del nostre 
petit municipi.
S’han mantingut negociacions amb altres admi-
nistracions com ara la Generalitat de Catalunya 
(departament de Governació – PUOSC, amb l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua (ACA), amb el departament 
de treball), amb la Diputació de Barcelona  (Xarxa 
de municipis) i s’han materialitzat les subvencions 
del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) i del fons 
europeu (FEDER). Més concretament, s’han mate-
rialitzat o estan a punt de finalització, el projecte de 
la connexió del clavegueram del casc antic (sub-
vencionat pel PUOSC i la Xarxa), el de la urbanitza-
ció de la Plaça Onze de Setembre (PUOSC i Xarxa), 
l’arranjament del passeig de Santa Rita (PUOSC  
i FEIL) i la resta d’obres subvencionades amb el 
fons de l’Estat: la millora del carrer Pirineu, la instal-
lació d’un nou enllumenat públic amb la consegüent 
millora del rendiment energètic i les escales del car-
rer Montsant.
També s’estan elaborant tota una sèrie de Plans 
Locals per a la millora d’aspectes de caire  social 
i esportiu, com ara el Pla Director de Participació 
Ciutadana, el Pla Local de Joventut, el Consell 
dels Infants, el Pla d’Actuació Local en matèria de 
Serveis Socials, el Mapa d’Instal·lacions Esportives 
Municipals (MIEM). 
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Xavier González Alemany

Alcalde de la Palma de Cervelló

Editorial
Actualment, s’està treballant de valent i ja en la recta 
final, amb l’elaboració de planejament urbanístic 
(POUM) per tal de trobar la fórmula que adeqüi 
aquest  instrument a les necessitats i interessos de 
tots els palmarencs.
Permeteu-me, per últim, desitjar-vos tota la sort 
del món per a l’any que estem a punt d’encetar.  
I transmetre-us els meus millors desitjos i els de tots 
els membres de l’equip de govern per a les properes 
festes de Nadal.
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Pla director  
de participació ciutadana

A mb l’objectiu de dotar la participació ciutadana 
municipal de la Palma de Cervelló d’una estruc-

tura i un pla que la defineixi i l’emmarqui, a través 
d’un procés que impliqui a polítics, tècnics, entitats 
i ciutadania, durant el curs 2008-09 l’Ajuntament de 
la Palma ha desenvolupat el projecte PLA DIRECTOR 
DE PARTICIPACIÓ, amb finançament de la DGPC i el 
suport tècnic de l’Associació Vegga. 
Seguint les fases que s’establien en el projecte inicial, 
hem realitzat el projecte en una temporalització d’un 
any i dos mesos (en un període més dilatat en el temps 
del que s’havia previst inicialment). A partir d’aquest 
procés hem complert la gran majoria dels objectius 
proposats, tot i que encara queda feina per fer per 
consolidar un sistema de participació fort i coherent 
a la Palma.  
Com a aspectes positius lligats al projecte, hem analitzat 
les dinàmiques pròpies del municipi i hem generat un 
procés de reflexió i proposta entorn de la participació 
ciutadana. Al llarg del procés d’elaboració del PDP de 
la Palma ha servit per ordenar informació, enriquir i fer 
extensiu el discurs en relació a la participació ciutadana, 

i per posar les bases d’una planificació estratègica 
que haurà de convertir-se en la base per desenvolupar  
i millorar la política participativa del municipi.
Com a aspectes a millorar podem dir que ens ha costat 
arribar a la gent i mobilitzar la ciutadania per participar 
en l’elaboració d’aquest pla.
Però ho hem fet amb un punt d’innovació molt impor-
tant. Normalment el pla de participació no es fa de 
forma tan participativa. Nosaltres hem volgut anar més 
enllà i hem desenvolupat aquest projecte ja de forma 
participativa, escoltant totes les opinions i donant-los 
veu per tal que tothom digués la seva.
Aquest aspecte ha estat molt ben valorat  pels respon-
sables de la Direcció General de Participació Ciutadana 
de la generalitat.
En definitiva, hem iniciat el treball i la llavor està plan-
tada. Ara cal seguir enfortint les metodologies i eines 
de treball, amb una implicació forta i present dels dife-
rents agents implicats en la participació ciutadana: 
administració i societat civil. Es pot dir que la Palma 
ha començat a caminar cap a una societat més demo-
cràtica, i cap a una administració local més propera  
a la ciutadania.
Els objectius que proposa el pla de participació són:

•	 Analitzar	 la	 situació	 actual	 del	 teixit	 associatiu	 
i el municipi.

•	 Aprofundir	 i	 reflexionar	 entorn	 el	 debat	 polític	
respecte a la participació ciutadana en el muni-
cipi.

•	 Identificar	 quins	 són	 els	 canals	 existents,	 quin	
coneixement i valoració es té d’aquests per part 
dels diferents agents del municipi.

•	 Analitzar	les	possibilitats	i	necessitats	tècniques	
per desenvolupar la participació ciutadana en 
l’estructura municipal.

•	 Apuntar	 i	 consensuar	 les	 línies	 estratègiques,	
que donaran lloc al Pla.

•	 Planificar	el	desplegament	del	pla	de	participa-
ció.

•	 Que	aquest	procés	permeti	que	 les	actuacions	
sorgides del pla siguin adequades a la realitat 
del municipi.

En definitiva, volem que el pla de participació acompa-
nyi el municipi de la Palma de Cervelló a desplegar una 
major i millor participació, que la fomenti i la potenciï.
Segons paraules de Francesc Camps, director de l’As-
sociació Vegga, s’han escoltat i tingut en compte totes 
les veus, i les línies que s’hi reflecteixen es pot dir que 
són en un 90% consensuades a partir de les aportaci-
ons de tots els participants.
El passat dia 26 d’octubre es van recollir totes les 
aportacions al document esborrany. 
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Festa Major
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Obres FEIL

Durant el present any 2009 s'han executat 5 obres 
a la via pública de la Palma de Cervelló correspo-

nents al Fons Estatal d'Inversió Local 2009 promogut 
pel govern central.
Urbanització del carrer Pirineu.
S'ha reorganitzat la circulació viària, aparcament  
i voreres del carrer Pirineu per tal de poder optimitzar 
la seva secció útil. S'ha eixamplat la vorera on es troba 
l'actual Centre d'Assistència Primària, aconseguint, 
així, un espai més ample per la comoditat del vianant. 
També s'ha renovat el mobiliari urbà i l'enllumenat de 
tot el tram de carrer.
Nou enllumenat al carrer Gavarres i Montnegre
S'han renovat les lluminàries antigues per tal d'aconse-
guir una il·luminació més eficient des del punt de vista 
lumínic i d'estalvi econòmic. S'ha disminuït també la 
distància entre bàculs per poder augmentar la intensi-
tat lumínica al carrer.
Nou enllumenat als carrers Priorat, Montnegre, 
Maresme i Empordà
S'han executat les mateixes millores que les indicades 
al projecte del carrer Gavarres i Montnegre i, a més, 
s’han substituït les làmpades dels fanals existents als 
carrers Montsant, Alberes i part del carrer Pirineu, per 
unes altres més eficients.
Urbanització de l'entorn de la Plaça Puigmajor
Per tal de donar continuitat a l'obra endegada de la 
recuperació del passeig de Santa Rita, s'ha previst la 
seva continuació fins a la plaça Puigmajor. Aquesta 
obra, que serà la que s'acabi en darrer terme, con-
sisteix en la creació d'un canal d'aigües baixes que 
reculli l'aigua de pluja a la riera, així com la previsió 
d'una xarxa de camins peatonals que baixi des de la 
recuperada font de Santa Rita fins a la nova plataforma 
mirador que es disposarà junt a la plaça Puigmajor. Es 
preveu també la revegetació de tot l'eix del torrent.

PUOSC
El passat dia 16 d’octubre, el Sr. Jaume 

Oliveras, Secretari General del Departament 
de Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat, va visitar el nostre poble per com-
provar de primera mà les obres del PUOSC (Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya), que són la 
millora de la plaça Onze de Setembre, la primera 
fase de la riera de Santa Rita i les obres dels 
col·lectors d’aigües sanitàries als carrers Santa 
Maria i Sant Isidre.
Des de l’equip de govern es va aprofitar la visita 
del secretari general per comentar-li el problema 
del despreniment de pedres de la pendent de 
la muntanya de Fontpineda que dóna al carrer 
Empordà i es va comprometre a subvencionar la 
meitat del projecte d’actuació d’un talús d’alt risc 
geològic al mateix carrer. L’altre meitat del cost 
d’aquest projecte ve subvencionat pel FEDER 
(Fons Europeu de Desenvolupament Regional), 
dins del marc de competitivitat regional i ocupa-
ció de Catalunya, medi ambient i prevenció de 
riscos per als fons estructural 2007-2013. 
L’import total d’aquestes millores pugen 266.000 
euros.

Noves escales entre el carrer Montsant i Gavarres
Per tal de donar continuïtat a les noves connexions 
peatonals previstes al projecte de la recuperació de 
la riera de Santa Rita, s'han construit unes escales de 
fusta amb il·luminació a base de balises que salven el 
desnivell entre el carrer Montsant i el carrer Gavarres. 
Quan	 entri	 en	 servei	 el	 passeig	 de	 Santa	 Rita,	 serà	
possible fer un trajecte peatonal directe amb escales 
des del carrer Alfàbia fins al carrer Gavarres.
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L’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, que obrirà 
les portes el gener de 2010, disposa de 46.000 metres 
quadrats construïts i comptarà amb 310 llits convencio-
nals, 18 llits crítics i semicrítics, 12 sales d’operacions, 
18 places de recuperació, 24 places de cirurgia major 
ambulatòria, 53 consultoris, 21 gabinets de proves, 40 
boxes d’urgències  i 13 places d’observació. També 
comptarà amb 46 places d’Hospital de dia, 27 places 
d’hemodiàlisi i una cambra hiperbàrica.

El passat 9 de juliol, el CSI, el Consorci Sanitari 
Integral, va presentar el nou Hospital Comarcal 

als ajuntaments de la zona. L’alcalde de la Palma i la 
Regidoria de Sanitat hi van assistir. Aquesta visita tenia 
com a objectiu compartir el projecte amb els futurs 
usuaris i conèixer la seva opinió en relació al nou cen-
tre hospitalari.
La primera reunió es va celebrar a l'Ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat, on Santiago Nofuentes (direc-
tor general del CSI) i Albert Pons (futur gerent del 
nou hospital) van informar dels serveis, dimensions  
i accessibilitat del nou centre, així com de la data pre-
vista per a la seva inauguració.
Aquesta iniciativa continuarà el mes de setembre amb 
la visita a la resta de municipis de la zona, on es rea-
litzaran reunions informatives pels diferents agents 
econòmics, socials i professionals del Baix Llobregat. 
A la Palma, l’acte de presentació als veïns del nostre 
poble va tenir el lloc el dimarts 22 de setembre, hi 
van intervenir un responsable del CatSalut, el Sr. Albert 
Pomes, gerent del nou hospital i el Sr. Marcel Esteve, 
responsable de relacions exterior del CSI.
El nou hospital està ubicat al terme municipal de Sant 
Joan Despí entre l’avinguda del Baix Llobregat, el car-
rer Jacint Verdaguer, el carrer Josep Trueta i el carrer 
de Sant Martí de l’Erm, just al costat de TV3.

Nou hospital comarcal  
del Baix Llobregat

El nou col·lector
A finals del mes de setembre es van començar les obres del nou col·lector dels carrers Santa Maria i Sant 

Isidre, que consisteixen en la connexió de les aigües residuals dels habitatges del costat de la riera dels 
esmentats carrers, amb el col·lector de l’Agència Catalana de l’Aigua, que baixa de Corbera. Fins ara aquests 
habitatges abocaven a la riera.
Aquesta millora ha estat una reivindicació 
antiga, feia molts anys que es demanava una 
solució a aquest problema. El resultat és que 
el subcol·lector transcorrerà per la zona dels 
horts de manera que afecti el menys pos-
sible l’entorn. Amb tot això, també, s’acon-
seguirà evitar les possibles males olors que 
es produeixen quan baixa poca aigua per la 
riera.
El cost d’aquesta obra està, en un percen-
tatge molt elevat, cofinançat pel PUOSC 
de la Generalitat i per la Xarxa Barcelona, 
Municipis	de	Qualitat	de	la	Diputació,	dintre	
del Pla de Concertació.
Està previst que les obres estiguin enllesti-
des a finals del mes de novembre.
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Sona Centre
SONA CENTRE’09 a la Palma
CIRCUÏT DE MÚSICA JOVE 
DEL BAIX LLOBREGAT CENTRE

El passat 24 d’octubre va tenir lloc a la Palma el 
9è concert de l’edició d’enguany del circuit Sona 

Centre, que es realitza durant tot l’any per diferents 
pobles de la comarca.
El concert es va fer al poliesportiu municipal amb l’ac-
tuació, en primer lloc, del grup de Sant Vicenç Alan 
Smithee i a continuació els grups locals Knock Out, 
Whiskey on the rock’s i Caraja’s Van, cal dir que aquest 
va ser el primer concert dels Caraja’s Van i així van 
poder presentar-se en públic al poble que els ha vist 
créixer. Tots els grups van presentar un directe força 
potent i un repertori molt variat. 

En la darrera edició de La Veu, ningú va encertar l’ex-
pressió que demanàvem en el concurs Palmaraules, 
és per això que malauradament no hem pogut entre-
gar l’obsequi que teníem previst per al guanyador.
L’expressió que demanàvem era “A bodes em 
convides”(expressió que denota la joia que ens produ-
eix una proposició que acceptem).
En aquesta ocasió us proposem una endevinalla  
i esperem rebre moltes respostes encertades! 

Ma mare és tartamuda,
mon pare cantador;
vesteixo blanc per fora
i tinc sang groga al cor.

Què sóc?

Esperem la vostra participació!

Us recordem que per participar podeu enviar la vos-
tra resposta a les oficines municipals de l’Ajuntament, 
carrer Sant Cristòfol, s/n, o bé mitjançant un correu 
electrònic a l’adreça mserra@cpnl.cat, amb el vostre 
nom sencer i un número de telèfon.
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Què és el Sona Centre?
Per tal de promocionar la creació artística, la música  
i l’intercanvi dels grups de música local, diversos muni-
cipis de la comarca del Baix Llobregat han plantejat 
unificar esforços i recursos i treballar conjuntament. 
En aquest context neix el SONA CENTRE, l’any 2007.
En els darrers anys hi ha hagut un increment i una con-
solidació de grups de música entre la població juvenil. 
Aquest fet ha despertat l’interès i s’ha vist la necessitat 
de treballar, dins les possibilitats de les àrees de joven-
tut, per tal d’afavorir i fomentar les habilitats artístiques 
i creatives a través de la música dels joves.
El foment de la creació artística és un eix fonamental 
i esdevé una eina molt valuosa per assolir l’autonomia 
personal dels joves.
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Com cada inici de curs, i un cop s’acaba la tempo-
rada de piscina, tornen les novetats  al Poliesportiu 

de la Palma de Cervelló.
Amb noves activitats i nous canvis en les instal-
lacions.
Hem ampliat l’horari del monitor de la Sala de Fitness, 
hem doblat classes en la franja de màxima assistència 
i hem introduït noves activitats dirigides. Actualment 
oferim 30 classes setmanals de diferent contingut: 
Salsa, Power pump, Pilates, Tai-Txi, Ciclisme indoor, 
Manteniment, Microgimnàstica, Step i Sevillanes.
Enguany també hem iniciat un seguit de reformes per 
a condicionar les instal·lacions. Després de la reforma 
integral de la zona de sauna i hidromassatge i dels 
vestidors femení i masculí, hem començat amb els 
vestidors col·lectius.
Com a aprofitament dels espais per a crear noves 
activitats, estem acabant la segona fase del rocodrom 
indoor, ampliant l’espai d’entrenament amb un nou 
bulder lateral per als qui vulguin millorar o iniciar-se en 
el món de l’escalada.

Nova temporada  
al poliesportiu

Pedalada contra  
el canvi climàtic
L ’Ajuntament de la Palma de Cervelló s’ha adherit a la 

campanya de la Pedalada Contra el Canvi Climàtic 
i amb aquest motiu el dia 12 d’octubre es va orga-
nitzar una pedalada popular, d’aproximadament una 
hora, que va tenir el seu inici a la plaça de l’Església 
amb dos recorreguts alternatius pel nostre poble. En 
acabar hi va haver un esmorzar per a tots els ciclistes 
participants. Val a dir que la participació va ser molt 
nombrosa.
L’acte va ser organitzat per l’Ajuntament, amb la col-
laboració del Celp, el CC La Palma i Tot Bici.
La Pedalada a tot Catalunya va tenir una gran acollida, 
en total hi van participar 100 pobles amb un total de 
24.561 persones.
Aquests actes se celebren per intentar sensibilitzar la 
població de la responsabilitat que tenim tots a l’hora 
de viatjar. El transport és responsable de gairebé la 
meitat de les emissions de CO2 de l’atmosfera, part 
d’aquestes emissions són responsabilitat de cadascun 
de nosaltres i de la nostra decisió diària de triar un 
mitjà de transport o un altre per desplaçar-nos. 
La bicicleta podria arribar a substituir el 50% dels 
viatges en cotxe, que es calculen inferiors a 5 km a 
Europa, segons l’OMS, si no fos per la manca d’in-
fraestructures i la inseguretat als carrers. Tot conse-
qüència del model actual de mobilitat, que amb infra-
estructures promociona i potencia l’ús del cotxe i que 
perpetua així la nostra factura ecològica.

Onze de setembre
Aquest any, a la Palma, 

la Diada Nacional de 
Catalunya, va canviar d’ho-
rari, es va celebrar a les sis 
de la tarda. Aquest canvi 
d’horari no va suposar cap 
entrebanc ja que hi va assis-
tir força gent i la bona tem-
peratura va ajudar força.
L’acte va començar amb un 
breu discurs de l’alcalde, 
l’ofrena floral al monument 
de tots els partits polítics, 
la cantada d’El Cant de la 
Senyera i una esplèndida 
ballada de sardanes amb la 
cobla La Popular.
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Aigües  
de Catalunya

Els serveis més 
propers al ciutadà

Consell dels 
Infants La Palma 
de Cervelló
El Consell dels Infants  és un òrgan de participació 

infantil.
Sorgeix a partir de l’interès de l’Ajuntament d’iniciar un 
nou model de participació a partir del qual les propos-
tes i necessitats dels infants facin possible “repensar” 
el poble i fer-lo créixer.
Els infants des de petits són capaços d’interpretar  
i d’expressar les seves pròpies necessitats i contribu-
ir al canvi de la seva ciutat. Els adults necessitem el 
“punt de vista del més petit” perquè el municipi esde-
vingui realment un espai de tothom.
Donar la paraula als infants no significa només donar-
los la possibilitat d’expressar-se, sinó reconèixer-los  
i fer que raonin sobre allò que forma part de la seva 
vida, els seus desitjos. Perquè aquests infants puguin 
expressar-se, cal que els adults sapiguem escoltar 
activament. 
L’objectiu principal és desenvolupar la responsabilitat 
dins la comunitat i fer de la ciutadania una experiència 
real per als infants, tot acompanyat per un compromís 
dels responsables polítics que allò proposat i suggerit 
serà escoltat i considerat, i que alhora tindrà una trans-
cendència a la realitat del municipi.

El consell dels infants de la Palma de Cervelló està 
format, actualment per 11 consellers/es, que són:

Jana González, Jordi Huguet, Adrià Valls, Meritxell 
Torres, Arnau Fisas, Toni Calvín, Paula Villalvilla, Bruno 
Fortea, Noa San Millán, Laia Centeno i Marc Galian.

Cada conseller/a desenvolupa la seva tasca durant dos 
cursos, de manera que el consell es renovarà cada any 
en un 50%. Els consellers i conselleres varen ser esco-
llits mitjançant la  presentació  de candidatures davant 
els seus companys i companyes  que mitjançant una 
votació democràtica van escollir el seus representants 
al Consell. Els consellers i conselleres són els repre-
sentants de tots els nens i nenes de la Palma.

Atès que des del mes d’agost d’enguany Aigües de 
Catalunya és l’empresa que gestiona l’aigua pota-

ble al municipi de la Palma de Cervelló i ja que el pas-
sat mes d’octubre de 2009, es van iniciar les lectures 
dels comptadors dels abonats, aprofitem per seguir 
demanant la vostra col·laboració per tal de tenir la 
base de dades el més actualitzada possible. Preguem 
sapigueu disculpar les molèsties que aquest canvi us 
hagi pogut ocasionar.
Per qualsevol consulta podeu dirigir-vos als telèfons: 
902 19 49 98 (avaries) o 902 19 56 30 (comercial).
Horari d’atenció al client: dimarts i dijous de 10 a 13 h. 
al carrer Montseny, 4

Jordi Aran Julià
Cap de Servei  d’Aigües de Catalunya

Per tal de donar resposta a les necessitats de la ciu-
tadania, i seguint la política d’apropament, des de 

l' Ajuntament de la Palma, s’han gestionat, dins l’any 
2009, noranta Documents  Nacional d'Identitat digita-
litzats, canvi de domicilis, nova creació o renovació. 
La voluntat del departament de governació és conti-
nuar en aquesta línia en el proper any 2010, per oferir 
aquest servei  des de les dependències municipals 
juntament  amb  el Cos de la Policia Nacional, agraint 
des d’aquí la seva  disponibilitat.  
 
Àrea de Governació
Ajuntament de  la Palma de Cervelló.
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Opinió
Espai obert a tothom que vulgui expressar qualsevol 
queixa o consulta. Envieu els vostres escrits a:
labustia.lapalma@diba.es o truqueu al telèfon de la 
Regidoria de Comunicació (93 672 02 02). El text 
no hauria de sobrepassar les 200 paraules.

Fart de l´incivisme al nostre poble 

Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle 
al... por qué y por qué. Els hi sona? És l’inici d’una 

cançó d’en Joan Manel Serrat, cívic entre els cívics, 
però aquest article no és precisament una cançó, sinó 
un reclam pel civisme al nostre poble.
N’estic fart de veure els carrers i indrets del poble 
bruts per manca de civisme.
Simplement faré dos comentaris, com a resum del que 
vull explicar:

•	 Quan	 recullo	 les	 defecacions	 del	 meu	 estimat	
gos, també recullo (moltes vegades) els excre-
ments que es troben al voltant i és perquè sento 
vergonya aliena, del que puguin pensar (a vega-
des amb raó, malauradament) els nostres con-
ciutadans, que tenir un animal de companyia 
–en aquest cas el més significatiu és el gos- és 
sinònim de brutícia i això em repugna.

•	 L’altre	 comentari	 va	 entorn	 dels	 contenidors	
d’escombraries i el mal ús que alguns en fan. 
Arguments com: són insuficients, no són ade-
quats, etc no serveixen per fer-ne un mal ús.

Poso un exemple que vaig patrocinar personalment: 
“Contenidors Plaça Puigmajor. Passant, trobo de tot al 
terra i els contenidors mig buits, poso tot a dins dels 
mateixos: vidre, plàstics, cartró i escombraries; vaig a 
comprar dins el poble, _ hora més o menys... com pot 
ser que a la tornada ja hi hagués de tot al terra? quina 
explicació trobeu? .
Tots hauríem de reflexionar sobre aquest comporta-
ment i per aquesta raó demano la col·laboració de tot-
hom, perquè volem un poble digne i net.
I a l´Ajuntament en concret li faig aquest prec:

•	 Mireu si els mitjans són o no suficients i resoleu.
•	 Feu	campanyes	de	conscienciació	i	explicació.
•	 I	per	últim	si	tot	és	correcte,	apliqueu	les	sanci-

ons previstes legalment als incívics. 

Pedro Ardoy Aibar

Club de la feina

El passat 7 d’octubre el Servei Local d’Ocupació va 
posar en marxa l’espai del Club de la Feina.

Cada dimecres d’11 a 13 es realitzen sessions d’orien-
tació laboral dinamitzades per la tècnica d’ocupació i/o 
l’AODL (Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local) 
per tal de donar suport en la recerca de feina.
Actualment estem en un moment de crisi econòmica 
que fa molt difícil l’accés al mercat laboral i des de l’es-
pai del Club de la Feina pretenem informar de les dife-
rents eines que es poden utilitzar i alhora establir plans 
de treball per a la recerca activa d’ocupació, reforçant 
les diferents tècniques i mitjans que podem utilitzar.
En aquestes sessions hi assisteixen usuaris que estan 
donats d’alta al servei d’ocupació de la Palma als que 
prèviament se’ls ha convocat per tal de treballar en 
grups homogenis, és a dir amb els mateixos perfils 
(joves, dones, ....)

Si esteu buscant feina, veniu, us podem ajudar.

AULA PASQUAL OLLÉ
Servei Local d’Ocupació
C/ Sant Jordi, 1
93.672.20.64
aulapalma@diba.cat

Servei de català

El Servei Local de 
Català del Consorci 

per a la Normalització 
Lingüística de l’Ajun-
tament de la Palma 
de Cervelló ja ha ini-
ciat les classes de 
català per a adults. 
A la foto es pot veure el grup del nivell elemental 1, 
que esperem que tingui continuïtat i, el proper mes de 
febrer, es converteixi en un nivell intermedi (nivell B).
A més a més, també hi ha un grup del nivell bàsic (per 
aprendre a parlar) i un grup al Casal d’avis.
El SLC també té previst per a aquest mes de novem-
bre fer un acte de cloenda del programa de Voluntaris 
per la Llengua, programa que es va encetar el passat 
estiu amb un gran èxit per les nombroses parelles de 
voluntaris i aprenents que es van formar.

Marta Serra Rodrigo
Servei Local de Català
Consorci per a la Normalització Lingüística
Ajuntament de la Palma de Cervelló
Tel. 93 672 02 02
mserra@cpnl.cat; lapalma@cpnl.cat
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Festa UE La Palma

El passat 19 de setembre, a les instal·lacions del 
camp de futbol municipal, es va celebrar la festa 

aniversari dels 90 anys de la fundació de la Unió 
Esportiva La Palma, amb un seguit d’actes, tots ells 
molt concorreguts.
Al matí es van celebrar tres partits de futbol, un amb 
l’equip de prebenjamí, l’altre amb els benjamins del 
club i l’últim amb els alevins. A primera hora de la 
tarda, es va celebrar un partit entre pares i un altre 
entre mares. Després va haver-hi actuacions d’algunes 
entitats del poble.
Cap a quarts de nou es va procedir a fer la presentació 
de tots els equips de la Unió Esportiva per la tempo-
rada 2009/2010.
Però, potser, l’acte més important, va ser l’entrega 
d’obsequis commemoratius a tots els expresidents 
que ha tingut el club des de la seva fundació. Un acte 
que va resultar molt entranyable. La festa es va acabar 
amb un magnífic sopar popular i ball.
Des de l’Ajuntament encoratgem els dirigents de l’ac-
tual junta directiva perquè no cessin en el seu treball 
al front del club, ja que és una de les entitats més 
antigues de la Palma i això diu molt a favor de tothom 
que ha estat al davant de la Unió Esportiva.
 

En memòria de 
Jesús Andiñach
Des de les pàgines de la revista municipal, de la què 

ell n’era un dels màxims exponents, i aplegant un 
desig col·lectiu de tot el consistori, volem retre un sin-
cer homenatge a la memòria d’una de les persones que 
ha col·laborat més intensament, des del primer dia,  
a millorar la imatge del nostre Ajuntament. 
Un home actiu i que s’ha preocupat, en diverses enti-
tats locals, pel bon desenvolupament del nostre poble. 
Ningú podrà dubtar del 
seu amor fidel a la Palma. 
La seva empremta perdu-
rarà al pas del temps.
També volem fer arribar a 
la seva família un senyal 
emocionat de recolzament 
davant la decisió del destí 
d’arrabassar-los el ser més 
estimat.
El nostre reconeixement a 
un gran artista i a un gran 
ser humà, que mai no 
podrem ni voldrem oblidar.

Àrea de Promoció 
Econòmica
Fira del mineral i de la pedra 2010   
L’Ajuntament i l’Associació de Comerciants i Empresaris 
de la Palma (ACEP) ja han celebrat la primera reunió per 
a l’organització de la Fira del Mineral i de la Pedra que 
l’any vinent se celebrarà els dies 23 i 24 d’octubre. 

Programa modernitza’t
L’Àrea de Comerç de la Diputació de Barcelona, conti-
nuant en la línia d’actuacions en la millora de la com-
petitivitat a les empreses comercials, posa en marxa 
el programa MODERNITZA’T en col·laboració amb la 
Cambra de Comerç de Barcelona.

En el marc d’aquest programa, ofereixen a les empre-
ses comercials i de serveis diferents actuacions d’as-
sessorament individual i accions formatives.

Serveis com ara:
Consultoria individual
Mystery shopping
Formació
A qui va dirigit:
Petites i mitjanes empreses de comerç i serveis
Per a més informació podeu consultar el web http://
www.diba.cat/comerc/modernitzat_barcelona.asp
Per a qualsevol consulta podeu enviar un correu elec-
trònic al tècnic de Promoció Económica (ferreoa@
diba.cat)
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Activitats i Serveis 2009

Projecte Ens atorgant Import atorgat

Foment recollida selectiva fracció orgànica Generalitat 30.275,00

Assistència tècnica per la valoració dels danys ocasionats pel temporal de vent Diputació Assis. Tècnica

Ajudats econòmics per despeses extraordinàries ocasionades pel temporal de vent Diputació 52.206,00

Ajuts a les corporacions locals en situacions d'emergència Estat 54.862,42

Programa d'educació permanent Diputació 3.697,77

Programa de suport a les polítiques locals de joventut Diputació 2.154,00

Elaboració del Pla Local de Joventut Consell Comarcal 1.500,00

Ajut per a les polítiques locals d'igualtat de dones i homes. Actuació:  
Grup d'ajuda mútua Diputació 500,00

Reforç als serveis d'atenció a la nova ciutadania Diputació 1.429,50

Programa d'esdeveniments i activitats esportives Diputació 7.679,00

Programes esportius adreçats a diferentes col·lectius Diputació 9.782,00

Programa C. Consell Català de l'Esport Generalitat 1.249,50

Programa F Consell Català de l'Esport Generalitat 1.200,00

Redacció del mapa d'instal.lacions i equipaments esportius mpal. Generalitat 3.005,00

Programa de suport a la concertació territorial. Projecte: club de la feina Diputació 2.305,35

Programa de modernització i optimització de mercats de venda no sedentària  
(promoció i comunicació) Diputació 1.500,00

Senyalització del mercat Diputació 1.200,00

Programa de dinamització comercial d'un centre comercial urbà i programa  
d'excel·lència comercial Diputació 3.800,00

Suport econòmic als serveis i les activitats. Programa d'excel·lència comercial Diputació 175,00

Incentius en l'àmbit dels projctes col·lectius i dels projectes de suport  
a l'empresa comercial i de serveis Generalitat 4.560,00

Pla d'ocupació medi ambient Generalitat 34.217,32

Programa de serveis socials d'atenció domiciliària Diputació 3.062,34

Programa de serveis socials d'atenció primària Diputació 3.329,70

Programa de suport a la planficació, la gestió de la informació i millora de la qualitat Diputació 894,18

Ajuts per a projectes de foment de l'autonomia personal Diputació 1.031,07

Programa complementari d'urgència social Diputacio 7.171,36

Ajuts pel desenvolupament i promoció turística del territori. Creació i foment  
de l'itinerari paisatgístic del Camí de la Soleia Diputació 1.000,00

Subvenció per promoure la participació ciutadana Generalitat 4.968,00

Programa d'animals de companyia i aus urbanes Diputació 1.881,00

Ajut per la prevenció de la legionel·losi Diputació 2.039,00

Ajuts pel control de plagues urbanes Diputació 680,00

TOTAL 243.354,51

Actuacions realitzades o iniciades durant l'any 2009 en l'àmbit d'activitats i serveis per l'Ajuntament de la Palma.
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Opinió política
Polítics corruptes,  
no gràcies!
Últimament la tele, els diaris, la 
ràdio, internet, i en definitiva, qual-

sevol mitjà de comunicació ens posen al descobert molts 
casos de corrupció política i de tràfic d’influències que 
esclaten dia sí dia també, Millet, Prenafeta, Alavedra, el 
cas Gurtel, l’alcalde de Santa Coloma, el País Valencià, 
bé, un llarg etcètera que seria extens i complicat d’enu-
merar. Això sense comptar els delictes que no arriben 
a ser descoberts, que no arriben a sortir de l’amagatall, 
aquells que per la seva habilitat o perquè algú mira cap 
una altra banda,  no surten mai a la llum pública. 
A on ens porta tot això?
En primer lloc, ens porta a malfiar dels polítics. En segon 
lloc, ens portarà, d’aquí a poc, a la segura i encara més 
dramàtica abstenció electoral. En tercer lloc, ens porta a 
creure que el sistema està malalt o podrit, com vulgueu 
anomenar-lo. En quart lloc, ens porta a pensar que el 
sistema judicial només funciona per a alguns. En cinquè 
lloc, ens porta també a demanar la màxima transparèn-
cia als nostres polítics municipals. En sisè lloc, vosaltres 
mateixos...
Fa pocs dies algú feia aquesta reflexió: el sistema és tan 
corrupte que fins i tot els mateixos polítics corruptes han 
perdut la percepció que estan fent alguna cosa mala-
ment. Això sona fatal, oi? Però segur que qui feia aquesta 
reflexió sabia més coses de les que xerrava, com algú 
que també ha dit, en una entrevista, que en sabia moltes 
però que no volia estirar la manta. On anirem a parar! 
Quina	manta?
No creieu que tots els polítics no són iguals? No creieu 
que hi ha altres maneres més decents de fer política? No 
creieu que als polítics, a alguns almenys, els interessa de 
debò el benestar de la ciutadania en front d’engreixar-se 
les butxaques?
A on ens porta això, de nou?
A un carreró sense sortida? O encara hi ha gent, com 
nosaltres, que tenim plena fe amb les persones que 
governen el nostre poble?
Amb aquestes línies volem demanar-vos que tingueu 
confiança, que encara queda gent amb les mans netes 
i que van a dormir amb la consciència tranquil·la, gent 
que no anteposa els seus interessos personals a l’interès 
col·lectiu, que gasta molta part del seu temps a portar a 
terme les seves conviccions, fins i tot deixant de banda 
afers que els podrien reportar més beneficis de tot tipus. 
El govern de la Palma està, actualment, en molt bones 
mans. 
Un cop més, gràcies per confiar amb la gent de La Palma 
Sempre. 
Ens queda l’esperança i el convenciment que l’any que ve 
serà molt millor per tothom, aquest és el nostre desig.

D’on vénen els 
diners?…
Ja fa alguns mesos que per tots els 
municipis espanyols podem veure car-

rers aixecats, obres començades… A casa nostra, sense anar 
més lluny, encara en tenim per algunes setmanes més d’inco-
moditats temporals i per molt més temps d’una de les proble-
màtiques més endèmiques que patim els ciutadans cada dia, 
l’aparcament. Sabent que no és un problema fàcil de resoldre, 
per què des de l’equip de govern han optat per eliminar pla-
ces al nucli urbà i explicar-nos que hem d’anar cap a la part 
alta del poble per aparcar? Als ciutadans no ens queda més 
remei que adaptar-nos, però poden dir el mateix els comer-
ciants	 que	 encara	 sobreviuen	 al	 poble?	 Qui	 anirà	 a	 comprar	 
a l’avinguda Catalunya si ha d’acabar deixant el cotxe més 
amunt del Poliesportiu? La veritat és que es podria haver triat 
altres obres a realitzar al poble, que al meu entendre haguessin 
tingut un impacte molt més positiu com ara la millora de l’Avin-
guda Catalunya en la seva segona fase.
Una altra apreciació que cal fer conèixer a la ciutadania és la pro-
cedència dels diners invertits en aquestes obres. L’Ajuntament 
de la Palma, malgrat disposar d’un pressupost de més de 4 mili-
ons d’euros, no s’ha gastat ni un cèntim ni en el nou enllumenat 
de la part alta, ni en les escales del mur Montsant-Gavarres, ni 
en el nou aspecte del carrer Pirineu, ni en algunes de les obres 
que es realitzen a la Riera de Santa Rita. Això sí, el regal pro-
pagandístic del govern central, venia amb una “mica” de lletra 
menuda: la redacció dels projectes s’ha hagut de pagar des de 
l’Ajuntament. En el nostre cas ens hem hagut de rascar la but-
xaca per valor de desenes de milers d’euros!!
Fa un any, es va presentar aquesta iniciativa perquè els 
Ajuntaments, malgrat èpoques de vaques magres, malgrat 
tenir seriosos problemes econòmics com els que hi  ha a la 
Palma, poguessin rentar-se la cara de portes cap a la ciutada-
nia. “L’Ajuntament sí que fa coses, ells no noten mai les crisis!”, 
“si necessitem quelcom allà sempre tenen diners, mireu com 
segueixen gastant!”, han estat frases en boca dels ciutadans. 
La veritat de tot plegat s’anirà veient durant aquest any vinent  
i segurament els que seguiran. La caixa està sota mínims i sense 
una perspectiva clara de recuperació. 

Per altra banda, també es va fer molta publicitat de les oportuni-
tats de feina que aquest pla d’ajut representava per al gran nom-
bre d’aturats del món de la construcció. En aquest sentit, malgrat 
que el grup de CiU ho hem demanat, mai no se’ns ha donat infor-
mació sobre quantes persones en el nostre municipi han pogut 
tornar a tenir treball gràcies a aquestes obres públiques.
Finalment, esperem que de cara a l’any vinent i a una següent 
injecció econòmica des del govern central, els projectes que 
l’equip de govern triï, realment siguin de l’interès de la major 
part de la ciutadania. 

Judith Menal i Tolsa
Regidora per CiU
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Revisió pla general  
d´urbanisme de  
La Palma de Cervelló                         

Com molts de vosaltres sabeu, el Pla 
General d´Urbanisme vigent és l’heretat de Cervelló i per 
tant comú als dos municipis. Des de fa temps els dife-
rents Governs Municipals que hi ha hagut han treballat 
per tal de preparar el que ha de ser el “NOU” 
Pla General d´Urbanisme, exclusivament per al nostre 
municipi. Aquest Pla hauria de tenir una vigència per als 
propers 15 o 20 anys, raó per la qual esdevé un instru-
ment d’ordenació del territori i del creixement poblacional 
d’important rellevància.
Salvades les diferències dels programes municipals que 
tots els grups polítics vam presentar, voldríem explicar 
que la revisió del Pla General d’Urbanisme, els propers 
mesos iniciarà la seva via cap a l’aprovació inicial i que 
intentarem que sigui amb el més gran consens possi-
ble de totes les forces polítiques presents al poble, però 
també i sobretot, amb una explicació oberta, participativa 
i clara cap a la població.
A grans trets podríem dir que:
1. La variant de la carretera, tema cabdal per obtenir 
l’aprovació de la Generalitat de Catalunya, ha de transcór-
rer la seva pràctica totalitat pel nostre municipi, excepció 
feta de la part final cap a Barcelona que podria anar a 
trobar-se amb la nova variant de Cervelló. El seu inici 
serà a la part que toca cap a Corbera i ho faria a prop de 
la corba de la Victòria i passaria pels boscos de Can Via 
i Can Vidal.
2. El trasllat del camp de futbol actual comporta regu-
laritzar la propietat de Can Via i permetre la construcció 
d’uns seixanta pisos, així com arribar a acords amb la 
propietat de Cal Sereno, donant-li aprofitament urbanís-
tic al futur Parc Empresarial de Can Mascaró. Alliberar 
el terreny actual del camp de futbol, permetria disposar 
de l’únic espai interior al poble, apte per als futurs grans 
equipaments pendents: “Nou Ajuntament, espais d’es-
barjo, aparcament subterrani, etc”. 
3. Creixement gradual, mesurat – no més de 4.000 habi-
tants – i amb espais continus a l’actual població, que eviti 
nuclis de població disgregats.
4. Amb totes aquestes actuacions hem de ser molt curo-
sos amb els propietaris dels terrenys, per tal de crear un 
equilibri necessari entre tots ells, és a dir repartiment de 
beneficis i càrregues de forma proporcional.
5. Crearem el Parc Empresarial de Can Mascaró, per tal 
d’equilibrar i compensar totes les actuacions de la resta 
del municipi.
6. El Pla de Sant Joan quedarà com a zona protegida.
7. Un aspecte essencial d’aquesta actuació urbanística 
global és aconseguir habitatge social al municipi, extrem 
que ara no tenim resolt.

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

Telèfons d'interès



Civisme responsable
Darrerament s’ha notat un increment de cagarades de gossos pels carrers de la Palma.

 
Hem de tornar a recordar que els gossos s’han de portar lligats i no se’ls ha de permetre 

fer les seves necessitats on els vingui de gust. Per això hi ha una persona adulta  
i responsable que és qui els treu a passejar. 

A la Palma hi ha una Ordenança Municipal pel Civisme que regula el comportament dels 
animals de companyia. I és per això que, a partir d’ara, es començaran a aplicar sancions 

corresponents a la gent que incompleixi les mateixes.

SIGUEM RESPECTUOSOS AMB EL PAISATGE URBÀ DEL NOSTRE POBLE  
I AMB ELS ALTRES VEÏNS

NO SIGUEM MAL EDUCATS

DONEM EXEMPLE ALS NOSTRES FILLS

CUIDEM L’ENTORN

ENTRE TOTS HEM DE TENIR EL POBLE MÉS NET DEL BAIX LLOBREGAT.


