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A la meitat de molt i al 
principi de tot.

Hem arribat a l’equador 
de la legislatura i això 
mereix algunes consi-
deracions. L’experiència 
viscuda ens ha ensenyat 
que tot necessita el seu 
temps, que no es pot 
córrer més del compte. 
Aquests dos anys han 
estat la fonamentació del 
projecte de canvi, a peti-

tes dosis, les que les circumstàncies econòmiques 
i socials ens han permès.
Estem creant les bases dels grans temes munici-
pals.
El POUM, amb el creixement moderat, la compac-
tació del nucli, la creació d’eixos i vials interns i la 
lluita per una variant exigida per la Generalitat i que 
treballarem des del municipi.
La transformació de l’atenció al ciutadà amb un 
projecte iniciat d’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà), 
l’elaboració d’un Pla Director de Participació 
Ciutadana, un Pla de Joventut i un Pla Educatiu de 
Poble, iniciat amb un Consell d’Infants.
Tots aquests projectes van acompanyats de propos-
tes, de millores urbanes i dels parcs del municipi, la 
peatonalització dels eixos bàsics de la xarxa viària 
en contraposició d’un nucli comprimit per l’aparca-
ment i pels moviments de vehicles. Molts d’aquests 
projectes els podem tirar endavant des de l’Ajunta-
ment, però només amb el convenciment i consenti-
ment dels ciutadans es poden convertir en millores 
urbanes adequades, reals i efectives. 
Però tot això forma part de la meitat de moltes de 
les coses que ens hem proposat dur a terme en 
aquests quatre anys, la resta no es podran realitzar 
si no és amb un projecte a llarg termini i, sobretot, 
amb la participació de tots els palmarencs. 
Els projectes de futur només tenen sentit si van 
més enllà de persones i governs i s’instal·len al cor 
i al cap de tots els ciutadans.
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Homenatge  
a la vellesa
E l passat 29 de març es va celebrar, com cada 

dos anys, la festa homenatge a la vellesa al nostre 
poble.

Aquesta edició va comptar amb la participació de 164 
avis i més de 250 persones, entre familiars i acompa-
nyants.
Per celebrar aquesta festa es van dur a terme un seguit 
d’actes que van començar amb la missa a l’església 
parroquial i després, un cop al poliesportiu municipal, 
va haver-hi l’actuació de La Gralla que van obsequiar-
nos amb danses tradicionals. Tot seguit, un petit con-
cert de la Coral de la Palma, un dinar de germanor i 
per acabar la gran actuació del conegut cantant Josep 
Guardiola, que va fer les delícies de tots els assistents 
i va fer recordar amb nostàlgia les cançons de la seva 
època.
També es va comptar amb l’estimable col·laboració de 
la casa Ferrero Rocher que van obsequiar els nostres 
avis amb un assortit de bombons.

L a regidora de la Gent Gran del nostre poble, la Sra. 
Carme Rambán, va fer una visita a les dependènci-

es de l’empresa Ferrero Rocher, per tal d’agrair la seva 
col·laboració a la festa de la vellesa. A la foto podem 
veure al director general de Ferrero Ibérica, S. A.,  
Sr. Eric Schlesinger i a la secretària de direcció general 
Sra. Àngela Farriols amb la Sra. Rambán.
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Festa Major de Sant Isidre
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A la biblioteca passen coses

Aquest any a la Biblioteca Municipal estan passant 
moltes coses, un munt d’activitats de tota mena. 

I és que aquest centre, a més d’un espai condicionat 
per al treball intel·lectual, per a l’estudi i la recerca 
d’informació, és també un punt de trobada per als pal-
marencs amb interessos culturals afins. 
Un divendres al mes s’hi fa l’Hora del conte per a 
infants. L’entrada és lliure per a tots els nens i nenes i 
els seus acompanyants. Aquestes sessions han esde-
vingut una cita ineludible per a moltes famílies que 
saben veure en la narració oral un pont cap a la inici-
ació lectora. Les històries que s’hi narren fan volar la 
imaginació, desperten la curiositat i són un fantàstic 
exercici per aprendre a mantenir l’atenció seguint un 
fil argumental, capacitat imprescindible per esdevenir 
bons lectors.
(fotos contes)
Un dimecres al mes, a la nit, la Biblioteca és el punt 
de trobada per als membres del Club de lectura de la 
Palma. Cada mes llegeixen individualment el mateix 
llibre i després el comenten conjuntament per acabar 
d’assaborir-lo, per compartir l’experiència de la lectura, 
per escoltar idees diferents, punts de vista diversos que 
depenen sempre 
de la pròpia expe-
riència de cada 
lector. El caràcter 
distès d’aquestes 
tertúlies les ha 
convertides en una 
estona molt agra-
dable, una esto-
na dedicada a la 
paraula enmig del 
vertigen d’imatges 
a què estem acos-
tumats.

Bibliopiscina
Del 6 al 24 de juliol, la biblioteca se’n va al poli-
esportiu.

Aquest any, amb nou horari: 
De dilluns a divendres, de 17 a 20 hores.

A més d’aquestes activitats fixes, aquest any la 
Biblioteca ha organitzat actuacions molt diverses, 
subvencionades parcialment per la Diputació de 
Barcelona. S’han programat activitats per a adults: 
el Taller d’olors (gener), la Conferència Bertha Von 
Suttner (març) i el Cinefòrum (maig); i per a públic 
familiar: la Vestuariteca intercultural (febrer), el Taller 
de contes del Magrib (abril), les Titelles multiculturals 
(juny) i les Danses del món (juny).
(fotos diverses)
Si voleu estar al corrent del que està passant a la 
Biblioteca, podeu entrar a la web www.bibliolapalma.cat, 
on hi trobareu tota la informació
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El passat dia 23 d’abril, diada de Sant Jordi, l’Ajun-
tament de la Palma de Cervelló va repartir en el 

seu estand tot un seguit d’enquestes per preguntar als 
ciutadans i ciutadanes del municipi la seva opinió en 
relació al comerç i al mercat no sedentari.
En aquestes enquestes se’ls preguntava, entre d’altres 
qüestions, el tracte rebut per part dels comerciants 
i paradistes, quines botigues els agradaria trobar al 
poble o fins i tot que puntuessin el nivell de varietat de 
comerç existent a la Palma de Cervelló.
Aquest acte va estar coordinat pel Departament de 
Promoció Econòmica i el Servei de Català que va expli-
car als ciutadans i ciutadanes del municipi el funciona-
ment dels Voluntaris per la Llengua.
Us seguim animant a apun-
tar-vos per ser voluntaris 
o aprenents! ! ! (Podeu 
contactar amb la Marta 
Serra mserra@cpnl.cat o 
al telèfon 93 672 02 02 )
La jornada ens va servir 
per rebre un número con-
siderable d’enquestes que 
de ben segur ens ajudarà 
a millorar el comerç i el 
mercat no sedentari de la 
Palma de Cervelló.

Parlem del comerç  
de la Palma en català 

Primera edició 
del voluntariat 
per la llengua 
a La Palma de 
Cervelló
La sala de plens de l’Ajuntament de la Palma de 

Cervelló va acollir, el passat dimarts 5 de maig, la 
primera edició del Voluntariat per la Llengua. 
L’acte va estar presidit per la regidora de Governació, 
Atenció Ciutadana, Ensenyament, Gent Gran i Dona, 
Carme Rambán Jordán, que va lloar la tasca dels 
voluntaris i aprenents.
Després d’una reunió informativa amb els voluntaris, 
es van constituir les 16 parelles lingüístiques d’aquesta 
edició, en què hi participen un total de 36 persones.
Un cop constituïdes les parelles, els aprenents i volun-
taris van començar a concretar les dates de les tro-
bades, que comencen durant el maig i acabaran el 
juliol. 
L’edició d’enguany es clourà amb un acte en què es 
lliuraran els certificats d’agraïment.

Serveis socials
La Diputació de Barcelona ofereix un conjunt 

de mesures d’acompanyament als Serveis 
Socials davant els efectes de la crisi econòmica 
recollits en el programa de suport per ajuts d’ur-
gència social a les famílies.
Aquests ajuts poden ser:

•	 Pagament	puntual	de	serveis
•	 Atorgament	d’ajuts	econòmics	 individuals	

o familiars per a casos d’urgència social
•	 Atorgament	d’ajuts	econòmics	a	 les	enti-

tats socials per a la provisió de béns i ser-
veis de primera necessitat

Per a més informació:
Adreceu-vos a Serveis Socials d’Atenció 
Primària
93 672 07 73
C/ Montseny, 16 1r-2a
La Palma
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Carnaval

Des del Servei de Català de l’Ajuntament de la Palma, 
us convidem a participar en un joc de paraules.
El funcionament és molt senzill. A cada publicació de 
La Veu, hi trobareu un enigma, una endevinalla, etc.
Si hi voleu participar, podeu guanyar un petit obse-
qui.
Per fer-ho només cal que envieu la vostra resposta a 
les oficines municipals de l’Ajuntament, carrer de 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.

Aquesta vegada us demanem que encerteu l’expressió 
que dóna resposta a aquesta definició:

“Expressió que denota la joia que 
ens produeix una proposició que 
acceptem”.

Esperem la vostra participació!

Servei de Català
Ajuntament de la Palma de Cervelló
Tel. 93 672 02 02
mserra@cpnl.cat

8
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Ens adrecem a vosaltres per informar-vos que l’Ajun-
tament de La Palma ha posat en marxa l’elaboració 

del Pla Local per a la Joventut.
 
Què és un Pla Local de Joventut?

A nivell teòric i formal podem dir que és un docu-
ment públic que analitza les necessitats juvenils per 
tal de marcar les vies d’actuació més adequades pels 
joves i poder planificar les polítiques de joventut tenint 
en compte els diferents aspectes de la vida del jove 
(educació, cultura, salut, habitatge, treball, oci...).  En 
l’elaboració del pla hi tindran veu diferents sectors de 
la població a través d’un procés participatiu, tant per 
part dels joves com de diferents agents socials, de les 
Entitats i de l’Ajuntament.
A nivell més informal, és una bona oportunitat i un 
bon moment per decidir entre tots el camí que haurien 
de seguir les futures accions adreçades als joves del 
municipi.  Per això, ens agradaria que participéssiu en 
aquest procés de decisió, ja que entenem que la vostra 
opinió és una de les més importants.

Aposta pels joves de La Palma
És el moment de dir la teva

Aquest estiu es pretén enllestir la part de diagnosi de 
la realitat juvenil del municipi, i la tardor vinent comen-
çar amb la segona part de disseny de programes, acti-
vitats i priorització d’àmbits d’actuació entre d’altres 
aspectes.
Per acabar aquesta part de diagnosi, a finals d’aquest 
mes de juliol tindran lloc al PUNT JOVE grups de dis-
cussió-debat entre joves del municipi i diferents agents 
socials, per començar a extreure les línies principals 
d’actuació que hauran de marcar el futur pla local de 
joventut de La Palma.

Els joves de La Palma d’entre 15 i 
29 anys, que vulgueu participar en 
aquest procés de participació i poder 
dir la vostra en l’elaboració del Pla 
només heu de passar pel Punt Jove i 
apuntar-vos, o bé trucar per telèfon o 
enviar un correu electrònic, indicant 
a l’assumpte: Pla Local.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració, 

Horari d’estiu: de dilluns a divendres 
de 9:30 a 14:00h.

Punt Jove La Palma
C/Sant Jordi, 1 – 08756 La Palma
Tel: 93 672 20 64
mail: aulapalma@diba.cat

S’han iniciat les 
obres del FEIL
A principis de juny van començar les obres d’ade-

quació i millora de l’entorn sud del Poliesportiu, c/ 
Pirineus entre el c/ Cadí i el c/ Canigó, ampliant la vore-
ra fins a 2,5 metres d’ample i millorant l’enllumenat. Si 
tot va bé, està previst que s’acabin abans d’acabar el 
mes de juliol.
També, a principis d’aquest mes de juliol, començaran 
les obres d’adequació de la zona d’aparcament del tor-
rent de Santa Rita com a espai lúdic i d’un mirador en 
la zona situada a la part sud de la Plaça.

Per tal de pal·liar la manca d’aparcaments, s’habilitarà 
el camp de futbol com a zona d’aparcaments i també 
es podrà aparcar al carrer Pirineu, ja que les obres 
d’aquesta zona s’hauran acabat.
Aquestes obres es financen amb el FEIL (Fons Estatal 
d’Inversió Local).   
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La flama del Canigó
Com cada any, la vigília de la festivitat de Sant Joan, 

es celebra el recorregut de la Flama del Canigó 
que s’escampa per a tots els pobles de Catalunya.

Des de la Palma, aquesta tradició es remunta a l’any 
1989, on un grup de persones va a recollir la Flama a 
Esplugues i la porten fins al nostre poble, que arriba 
a la plaça de l’església on es llegeix un manifest com-
memoratiu. Aquest any el lema del manifest era el de 
la unitat lingüística dels països catalans com a eina i 
símbol de la nostra identitat.
Cada any la participació a la Palma és més nombrosa 
i més entusiasta. 

Nova etapa a la 
La Palma TV
Des del passat mes de maig, la televisió de la Palma 

ha encetat una nova etapa, amb un nou realit-
zador i amb nous programes. També amb la ferma 
voluntat de convertir-se en un mitja de comunicació on 
s’hi apleguin totes les notícies, esdeveniments, actes 
públics de tot tipus i sigui una eina que esdevingui 
cada cop més participativa.
De moment, LA PALMA TV, només es pot veure en 
analògic. 

Els que tingueu sintonitzades les emissores en TDT, 
podeu seguir veient el nostre canal sense fer cap mena 
d’instal·lació afegida.
L’Ajuntament està treballant per poder emetre en digi-
tal abans no hi hagi l’apagada analògica.
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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.

Recentment, vaig veure la nota publicada pel conveí 
Pedro Ardoy  i deia que “quan camina pels voltants del 
nostre poble s’adona que val la pena mantenir aquest 
entorn i millorar-lo”, jo des d’aquí el convido a que pas-
segi per darrera del meu carrer Sant Jordi i comprovi 
in situ la situació  a la qual es troba:
Dipòsits i maquinaria inservible, barraques en un estat 
ruïnós i lamentable, que constitueixen un perill per als 
ciutadans, especialment per el més petits, ja que no hi 
cap tipus de protecció ni vigilància.
I, sí, Sr. Pedro Ardoy, aquesta si que es feina dels que 
governen a l’ Ajuntament.

Per la meva part, he intentat que el nostre ajuntament, 
faci quelcom per solucionar-ho, pèro malauradament, 
encara no he tingut cap resposta. Aprofito aquest espai 
per denunciar aquesta situació, i miro al cel cada dia, 
perquè no torni a bufar el vent com a días passats, i no 
haguem de lamentar cap desgràcia, a la meva memò-
ria acudeix el record dels nens de Sant Boi.
Demano  al nostre Excm Ajuntament,  prenguin les 
mesures necessàries per netejar i arreglar el meu car-
rer.
Jo també treballo i treballaré per el nostre poble,  
Sr. Pedro Ardoy.

Leticia Moreno

Jornada sobre 
mesures de 
seguretat per 
als comerciants 
a La Palma de 
Cervelló
El passat dia 12 de maig es va celebrar a la sala de 

plens de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló una 
jornada sobre mesures de seguretat per als comerci-
ants i empresaris.

La jornada va ser organitzada per l’ACEP (Associació 
de Comerciants i Empresaris de la Palma) i l’Ajunta-
ment, i va comptar amb la presència de la regidora 
de Governació Carme Rambán, juntament amb dife-
rents representants del cos dels Mossos d’Esquadra el 
sotsinspector Josep Maria Montero, el responsable de 
relacions amb la comunitat Xavier Montserrat, el cap 
de Policia Local Jordi Anducas i el president de l’ACEP 
Lluís Pascual.

Es van exposar tot un seguit de mesures de segure-
tat a tenir en compte i es van explicar diversos casos 
incloent-hi fotografies. Al final de la jornada es va obrir 
un torn de preguntes que els assistents van aprofitar 
per resoldre dubtes i van aportar suggerències.
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Breus

Nova concessió 
de l’aigua  
a La Palma
El passat 3 de juny, al ple extraordinari municipal, 

es va adjudicar provisionalment la nova concessió 
municipal del servei públic de subministrament d’aigua 
potable a la Palma en favor de la Companyia General 
d’Aigües de Catalunya, S. A.
Aquest conveni suposa unes millores considerables, 
que a grans trets són les següents:

•	 Garantir	la	renovació	completa	de	la	xarxa	en	un	
període de 5 anys.

•	 Garantir	que	les	inversions	que	es	realitzin	a	la	
concessió s’ajustaran a la legalitat sobre obres 
públiques i això significa que tindran un cost 
equivalent al que tindria si ho fes directament 
l’Ajuntament, es dirigiran per tècnics indepen-
dents (i no pels que digui el concessionari) i 
tindran les garanties pròpies de l’obra pública.

•	 Permetre	que	l’Ajuntament	participi	en	el	bene-
fici del concessionari a través d’un cànon d’1 
milió d’euros i a través d’un sostre percentual 
al benefici del concessionari, establert aquest, 
segons un estudi de costos prefixat.

•	 Convertir	en	tarifes	les	quantitats	que	percep	el	
concessionari per a la instal·lació de compta-
dors i altres activitats equivalents, i les ajusta al 
cost real.

•	 Establir	 un	 sistema	 objectiu	 i	 transparent	 de	
revisió de tarifes que no deixi cap possibilitat 
d’abús per part del concessionari.

•	 Establir	una	carta	de	serveis	al	ciutadà.
•	 Establir,	a	càrrec	del	concessionari,	un	inspector	

de la concessió designat per l’Ajuntament.
•	 En	 general,	 definir	 molt	 detalladament	 tota	 la	

prestació de la concessió, sancionar fortament 
els seus incompliments i no deixar escletxes 
perquè el concessionari pugui abusar de la seva 
posició, especialment, en el plànol econòmic.

Tot plegat, fa que aquest conveni sigui un pas endavant 
i obri noves i millors expectatives pel que fa al servei i 
l’abastament d’un bé tan preuat com és l’aigua.

Pla director  
de participació 
ciutadana
El dia 20 de juny es va realitzar a La Palma un taller 

participatiu per fer propostes a incloure en el Pla 
Director de Participació.
El Pla Director de Participació és un document que ha 
d’establir les línies estratègiques en matèria de partici-
pació en el municipi. Recull els criteris i les directrius 
del Govern Municipal a l’hora d’impulsar i fomentar la 
participació ciutadana i organitza la resposta i la gestió 
municipal entorn aquesta, ordenant els mecanismes i 
canals de participació existents al municipi. En definiti-
va, estableix com ha de ser la participació a La Palma.
Tot i que parlar de participació és bastant abstracte, ho 
hem volgut fer de forma participativa, per tal que tot-
hom tingui l’opció de dir com vol participar a La Palma. 
Després d’elaborar un diagnòstic fruit d’entrevistes i 
grups de discussió, hem iniciat ja la segona fase del 
procés per tal de recollir opinions, suggeriments i pro-
postes ciutadanes. 
En aquesta línia, el dia 20 de juny es va fer una con-
vocatòria oberta per al taller participatiu, una sessió de 
treball amb la dinàmica del cafè-tertúlia, una tècnica 
participativa que simula les taules d’un cafè i on la 
gent se sent amb llibertat d’opinió per establir un debat 
al voltant dels temes que hi ha pensats en la taules.
El taller es va centrar en quatre eixos de treball, debat 
i proposta: 

•	 Els	 mitjans	 de	 comunicació	 i	 informació	 de	
l’Ajuntament cap a la ciutadania

•	 Temes	 sobre	 els	 quals	 cal	 treballar	 de	 forma	
participativa

•	 Mecanismes	 de	 participació:	 com	 podem	 fer	
que la gent participi, i com organitzem aquesta 
participació

•	 El	 foment	de	 la	 identitat	palmerenca	 i	el	 sentit	
comunitari

Animem a tota la gent de La Palma a seguir partici-
pant per la via digital, a través de l’Espai Virtual de 
Participació: www.lapalmadecervello.vegga.net
A més de poder-te informar, consultar documents  
i debatre en els fòrums, pots participar de forma més 
directa al procés participatiu virtual. Entra a la web  
i fes aportacions, que després votarem.
És més senzill del que sembla! Entra-hi i participa. 
Posarem a prova aquest canal com a forma de partici-
par en els assumptes del poble.
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Conveni amb la Fundació ICO

El mes de gener d’aquest any, l’Ajuntament de la 
Palma va signar un conveni de col·laboració amb 

la fundació ICO (Institut Català d’Oncologia).
La Fundació ICO té com a objectiu principal millorar 
la qualitat de vida dels malalts de càncer i dels seus 
familiars.
Aquest conveni consisteix a desenvolupar un progra-
ma d’activitats, durant el període de tres anys, a comp-
tar a partir de la data de la signatura, en els àmbits 
següents:

•	 Establir	programes	de	cooperació	i	col·laboració	
continuada en el camp de les manifestacions i 
divulgacions culturals i científiques relacionades 
amb el càncer dins els marc d’actuació de la 
Fundació.

•	 Fomentar	acords	per	a	l’assessorament,	l’elabo-
ració i altres activitats que l’Ajuntament demani 
a la Fundació.

Jutge de pau

El dia 12 de novembre de 2008 la Junta de Govern 
Local, per delegació de l’alcalde, va procedir a 

aprovar les bases reguladores i a convocar pública-
ment les vacants de jutge de pau i suplent.
L’edicte va ser publicat al Butlletí Oficial de la 
Província.
Durant el termini hàbil per a la presentació de sol-
licituds se n’han presentat quatre.

Traslladat el resultat de la convocatòria a l’alcalde, 
aquest va proposar al ple un acord en el sentit de 
designar per a la cobertura de les vacants esmentades 
el Sr. Ramon Batlle Gelabert i a la Sra. Maria Llop Julià 
com a titular i suplent, respectivament.
El Ple Municipal, en sessió del dia 13 de març de 2009, 
ha conegut la proposta de l’alcalde i per unanimitat 
dels seus membres ha acordat aprovar els esmentats 
nomenaments i traslladar la decisió a la Sala de Govern 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
El nou jutge va prendre possessió del càrrec el passat 
21 de maig.
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Opinió política
Dos anys de govern 
progressista
Ja fa dos anys que es  va produir el 
canvi de govern a la Palma, passant a 

tenir un govern de caire progressista, amb una voluntat clara: 
potenciar les polítiques socials per tal d’afavorir la cohesió com 
a poble i preservar el  nostre entorn com a element d’identitat, 
respecte i convivència.
Durant aquest temps des del les files de La Palma Sempre s’ha 
estat treballant en els diferents punts que considerem que han 
de ser claus per al futur de la Palma, com són el POUM, el debat 
de la variant, la concessió de l’aigua, l’ampliació de l’escola, un 
nou local per al CAP o la racionalització de la urbanització de 
Can Ollé.
Per fer aquest treball hem tingut sempre present el missatge que 
des de la campanya electoral vam anar transmetent: Volem un 
canvi de plans. 
Durant aquest temps hem estat treballant de valent per aturar 
projectes com el de Can Ollé, on l’anterior govern havia signat 
un conveni que permetia la construcció de 295 habitatges. Hem 
estat treballant per tal d’aturar aquest projecte que entenem 
com a totalment desproporcionat i hem intentat racionalitzar 
la proposta urbanística a la realitat del territori i a la voluntat 
d’un creixement moderat. S’ha intentat arribar a acords amb els 
propietaris, renunciant a parts econòmiques, amb alternatives 
perquè els promotors no es veiessin perjudicats per la nostra 
voluntat, però no hi ha hagut cap voluntat de negociar per part 
dels promotors. 
Respecte a la variant, partint de la base que des del nostre grup 
sempre hem manifestat les nostres reticències a una variant per 
a la Palma, ens hem vist obligats a “moure fitxa” davant l’ame-
naça de la Generalitat de construir una variant amb una traçat 
que anés totalment en contra dels interessos del nostre poble. 
Davant d’aquest fet ens hem posicionat davant la Generalitat fent 
saber amb fermesa el rebuig a aquesta imposició i no quedant-
nos només amb aquesta postura, hem estat treballant per poder 
presentar un traçat de variant per a ser aprovat en el POUM, en 
què la carretera desaparegui de la vall i pugui anar amb trams 
soterrats per la part elevada del poble anant a desembocar a 
l’antiga N340.
Pel que fa al treball de realització del POUM, entenem com a 
molt positiu la recuperació del Consell Assessor i posteriorment 
amb el treball d’elaboració que ens ha de portar a poder presen-
tar un nou POUM amb esperit clar de respecte a l’entorn.
Volem esmentar també el treball que s’ha estat fent en la nova 
concessió que s’ha fet del servei de l’aigua. Entenem com a molt 
positius diversos punts, on especialment trobem la recuperació a 
nivell municipal dels elements claus de la gestió d’aquesta (fixa-
ció dels preus, obres a realitzar, etc.), la transparència en l’ad-
judicació d’aquesta concessió i la millora que suposarà aquest 
servei per al desenvolupament del Pla Director.
Creiem que a la Palma s’ha iniciat un treball dur, evidentment a 
contracorrent de les inèrcies que en molts altres municipis i en el 
nostre també, s’han estat donant en els últims anys de cedir a les 
pressions urbanístiques com a forma d’aconseguir finançament 
per poder oferir serveis. Per tal de poder tirar endavant el nostre 
projecte com a grup que és el de preservar el nostre poble sense 
haver de lamentar en el futur danys irreparables que ens suposa-
rien la construcció desmesurada o la utilització d’espais com el 
marge dret de la riera per a la ubicació d’equipaments.
Ens mostrem doncs, satisfets d’aquest treball que s’ha iniciat i 
que entenem que ha de ser la llavor per poder mantenir la Palma 
sentint-la tan nostra com sempre!

Bon estiu i bona festa 
major
Ara fa 2 anys, el pacte entre La Palma Sempre/
Iniciativa per Catalunya  (5 regidors) i el PSC/PSOE 
(1 regidor) va fer que el Sr. Xavier González s’es-

trenés com a alcalde. Els 5 regidors de CIU servim la Palma des de l’oposició 
municipal des d’aquell moment. 
A hores d’ara, el balanç té molts passius i, que sapiguem nosaltres, molt pocs 
actius. Més de 4 temes que es discuteixen als tribunals; un dèficit superior a 
una tercera part del pressupost municipal; no s’han fet encara, els col·lectors 
que evitin la contaminació ambiental de la riera; no s’ha començat encara l’am-
pliació de l’escola; el camp de futbol continua sent perillós; s’han venut la Palma 
a una concessionària d’aigües que ens dóna 1 milió d’euros, a canvi de 50 anys 
de concessió. I un llarg reguitzell de temes més que ja tindrem ocasió d’explicar 
després de l’estiu. 
Vull deixar molt clar, que des del nostre punt de vista, el rigor, la transparència i 
la claredat seran, com sempre, les nostres senyes d’identitat. Defugirem per tant, 
la mentida o les mitges veritats, el populisme fàcil i l’alarmisme en benefici propi. 
Reiterem aquí, el nostre compromís a continuar treballant al costat de les veï-
nes i dels veïns de la Palma, que servim amb orgull i humilitat, des de l’oposició 
municipal. 
La nostra forma d’entendre el món afecta la forma sobre com valorem les accions 
i les omissions d’altres partits i grups municipals, que actuen al nostre poble. Per 
això, permeteu-me que a l’equador d’aquest mandat, comparteixi allò que ens 
uneix tant com a grup municipal, com també com a membres de Convergència 
i Unió.  
Creiem en la persona, en la família entesa en el seu sentit més ample i en la seva 
llibertat de fer i de ser. Aquesta  és la garantia de la qualitat democràtica per a la 
nostra comunitat de persones lliures. Creiem en la igualtat d’oportunitats, perquè 
aquest  és l’esforç col·lectiu perquè tothom, sense excepció, pugui arribar a ser el 
que desitgi, sense que barreres artificials l’hi impedeixin. Creiem en la vitalitat i en 
la fortalesa del nostre poble, la Palma, que es mereix que els valors de la llibertat 
i de la igualtat presideixin el somni compartit per un futur millor, i siguin determi-
nants per explicar els objectius i les accions compromeses i valentes, dels nostres 
governants. Creiem en el nostre país i les seves aspiracions sense límits i en CIU 
com a l’instrument perquè aquests valors de persona, de família, de municipi i de 
país puguin canalitzar-se democràticament i s’assoleixin amb el màxim consens. 
Aquesta perspectiva ens obliga a alts nivells d’autoexigència i a fugir de la politique-
ria que fa de la manca d’informació, de la falta del rigor, de la poca transparència 
i de la manca de claredat, l’instrument perquè la mediocritat i la incompetència 
utilitzin el poder en benefici personal. Aquesta manera de fer és la perversió de la 
política i de la democràcia. Els beneficiats són les empreses i grups amics del poder 
i les persones que el detenten. Els perjudicats són el poble i la seva llibertat.
El diàleg i el compromís són la garantia perquè la vida cívica del nostre poble sigui 
sòlida i invulnerable a qualsevol intent de manipulació. Per això, segurament molt 
més ara, que estem afectats per una crisi molt profunda, tant des del punt de vista 
econòmic, com també des de la perspectiva dels valors que calen per afrontar-la, 
s’escau que us animi a parlar obertament, sense por, amb generositat i sense 
embuts ni tòpics ja caducats.  Bé, doncs, cal parlar molt entre tots nosaltres, 
perquè en el coneixement i la comprensió de les necessitats de la comunitat, s’hi 
troba la mesura de la nostra generositat necessària. A parlar en el sí de la famí-
lia: perquè la família és la comunitat d’estimació capaç de transformar el món. A 
parlar amb els nostres veïns i amics: perquè la visió compartida dels problemes 
que ens afecten, acaba conformant una consciència col·lectiva sobre com afron-
tar-los. I, finalment, a parlar també amb nosaltres mateixos: perquè conèixer els 
nostres valors individuals ens ajudarà també personalment a saber del cert on 
volem anar lliurement i, així, no deixar-nos arrossegar per unes aigües, que no 
fossin les nostres. 
La proclama d’aquests valors neix de la greu preocupació per les persones del 
nostre poble que estan en atur i en situacions molt precàries i que ho porten 
amb una gran dignitat. Permeteu que aprofiti aquest article per felicitar la seva 
fortalesa i el seu esperit de superació. Famílies que avui han de recórrer a Caritas 
diocessanes i a d’altres espais, com els bancs d’aliments, o d’altres organitzaci-
ons no governamentals. Des d’aquí demano que l’administració municipal deixi de 
mirar-se el melic i afronti amb valentia la situació dels més desafavorits. Ara no 
estem en moments de vaques grasses i, per tant, tots junts hem de ser capaços 
de posar esforços en comú per ajudar les persones i famílies més necessitades. 
En aquesta situació cal ser molt respectuosos en l’administració dels diners. No 
s’hi val augmentar sous. No s’hi val fer despeses sumptuàries que no són neces-
sàries. No s’hi val contractar serveis que no generen serveis a les persones més 
necessitades. Aquesta en definitiva, i en aquests moments, és una de les mesures 
més serioses de la honestedat dels nostres governants. Per la proximitat al ciu-
tadà, l’ajuntament és la primera administració pública que ha de donar exemple 
d’austeritat i de servei.
Aquesta crisi ens ensenya una gran lliçó: els valors individuals; el rigor i la trans-
parència; la fortalesa del compromís i la solidesa de la societat civil ens fan forts i 
lliures contra el domini de les grans institucions. Una societat cohesionada, forta 
i lliure no podrà ser dominada pels bancs, les administracions o les grans empre-
ses multinacionals. Certament, tots som necessaris, però la llibertat democràtica 
comença a acabar-se quan la societat, col·lectivament, renuncia al seu dret a la 
independència de les institucions. L’equilibri entre totes aquestes variables és la 
difícil tasca que, entre d’altres, la política i els polítics estem cridats a administrar 
i a servir amb dedicació i humilitat. 
Bé doncs, en nom de tots els regidors i regidores de CIU, voldria acabar aquestes 
ratlles desitjant-vos un molt bon estiu i una molt bona Festa Major de Santa Maria 
de la Palma.
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Cap vestit a mida 
per a ningú                         

Ara estem a l’equador de la legislatura munici-
pal i d’aquí a dos anys, el juny del 2011, torna-
rem a celebrar noves eleccions municipals. Ha 

arribat el moment de fer un repàs a les actuacions fetes i fer un 
comparatiu amb els programes que van presentar les diferents 
opcions polítiques del nostre poble.
La variant de la carretera era un tema a on no tots hi estàvem 
d’acord. Ara ja hem aconseguit que tots els grups polítics donin 
la seva conformitat, per tal d’avançar cap a l’aprovació de la 
revisió del Pla General d’Ordenació Urbana, pels propers 15-20 
anys. A més a més aquesta és una condició indispensable per 
què el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat de Catalunya doni el seu vist-i-plau a la referida 
revisió del Pla General.
A la línia del que van prometre, no volem una població per sobre 
dels 4.500 habitants a mig/llarg termini. Això ens comporta situ-
acions de conflicte, com ara veure que els propietaris de Can Ollé 
no volem arribar a cap acord sobre el nombre d’habitatges que 
s’haurien de construir a aquest Pla Parcial.
Tractem d’aclarir aquesta situació:

•	 Els	propietaris	de	Can	Ollé	volen	construir	300	habitat-
ges.

•	 L’inicial	Pla	Parcial	de	Can	Ollé	preveia	construir	entre	90	
i 100 habitatges amb un determinat tipus de construc-
ció.

•	 L’actual	 equip	 de	 govern	 proposa	 construir-hi	 uns	 150	
habitatges.

•	 Bé,	 aquí	 hi	 ha	 dues	 qüestions	 a	 remarcar:	 1a	 que	
Urbanisme de la Generalitat acceptaria la proposta del 
govern municipal i no pas la proposta dels actuals pro-
pietaris, per considerar-la desproporcionada i 2a quin 
tipus d’acord tenien aquests propietaris amb l’anterior 
govern de CIU per a no admetre els 150 habitatges? 
(aquesta és una resposta que algú i no pas nosaltres 
hauria de contestar).

•	 Cal	pensar	que	els	primers	habitatges	de	protecció	ofi-
cial per a les persones del nostre poble, havien de sortir 
d’aquest Pla Parcial.

A aquesta legislatura volem deixar molt encarrilada l’aprovació 
d’aquest Pla General, per a en la mesura del possible evitar sor-
preses desagradables.
Estem disposats a ampliar l’endeutament de les arques munici-
pals, sempre en el benentès que serà per millorar o fer de nou 
equipaments públics que serveixin per al conjunt de la ciutada-
nia i no pas per engrandir el patrimoni particular de ningú ni tam-
poc el de l’església, com va passar amb les obres de l’ampliació 
i reforma de la rectoria, que per valor de 1.000.000,- euros  es 
van sufragar amb diners del poble.
No volem crear situacions o necessitats fictícies que compor-
tin l’obligació de generar despeses innecessàries i que vulguin 
justificar-se havent d’afrontar-les amb ingressos de tots tipus i 
especialment procedents de l’Urbanisme.
No volem cap vestit a mida per a ningú i sí i exclusivament els 
que arribin per a les necessitats reals de la nostra població. 
Bàsicament estem pensant en futurs equipaments públics o 
espais d’esbarjo per gaudir-ne.
A aquest article ens hem dedicat bàsicament a l’Àrea d’Urba-
nisme; els propers els dedicarem a altres aspectes del nostre 
programa electoral.

Ajuntament de la Palma de Cervelló 93 672 02 02
Guàrdia Municipal 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
Sorea 902 250 070
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



Continuem treballant 
per millorar la Palma
Disculpeu les possibles molèsties que puguin ocasionar les obres


