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Hi ha episodis en la 
vida d’un poble que 

es recorden durant molts 
anys i el fort vendaval del 
dissabte 24 de gener en 
serà un d’aquests.
Una vegada hem anat 
assimilant, amb dolor i 
preocupació la magni-
tud dels fets, a tots ens 
ha restat el cor encongit 
per la desolació de veure 
com ha quedat el nostre 

poble, amb multitud d’habitatges, camins i boscos 
greument afectats. Però tots aquests efectes són 
restituïbles, tot, mica a mica tornarà a la normalitat. 
Menys una cosa, el buit que deixen les persones 
que se’n van i l’Isaac se’n va anar mentre treballava 
pel bé del poble. Altres persones que voluntària-
ment també estaven preocupats per aquest fet van 
ser també afectades per la fatalitat. Des d’aquí el 
nostre més sincer homenatge i la nostra solidaritat 
als familiars.
D’ençà de la ventada hem treballat durament hora 
a hora, dia a dia i seguirem fent-ho per restablir 
la normalitat al més aviat possible, lluitarem per 
recuperar el que hem perdut i des de l’Ajuntament 
farem tot el que, com a institució, estigui a les nos-
tres mans. Hem intentat posar a disposició dels 
veïns tots els elements necessaris, probablement 
no hem arribat a tot arreu, ni amb la mesura ni amb 
la celeritat que tots haguéssim volgut, però l’episo-
di del vendaval va sobrepassar totes les previsions, 
tant les del Govern de la Generalitat, com la dels 
serveis d’emergència, les de les administracions 
locals i també les de la ciutadania.
Cal estar més units que mai per fer front als efectes 
del vendaval, tot i fer lectures diferents tant a nivell 
polític com a nivell social i ciutadà, cal que anem 
tots en la mateixa direcció. La Palma ha sabut ento-
mar moments difícils i complicats i això ens ha fet i 
ens farà més forts com a poble. Si no som capaços 
de fer una valoració asserenada i objectiva del que 
va passar estem abocats a perdre’ns en les lamen-
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Editorial
tables objeccions demagògiques i acabar sent un 
poble sense esperit de treball ni voluntat de supe-
ració. 
L’esforç, el compromís i la lluita són símbols ine-
quívocs del nostre tarannà i de la nostra realitat i 
aquests símbols són els que han de prevaler més 
que mai per apuntalar el present i forjar el futur.
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És una plaça situada estratègicament a l'entra-
da del poble (venint des de Barcelona). Té una 
forma trapezoïdal resultant del seu encaix entre 

la carretera BV-2421 i el carrer de Sant Cristòfol.
Fins ara, part de la plaça estava conformada per una 
coberta plana sense urbanitzar i sense ús (del propi 
Ajuntament de la Palma) i per una zona urbanitzada 
amb sauló i arbres.
El municipi de la Palma no disposa de molts espais 
públics de suficient entitat que puguin donar resposta 
a una exigència bàsica del ciutadà: l'esbarjo i el gaudi-
ment del propi municipi. Per aquesta raó, la recupera-
ció de l'espai representat per la plaça 11 de setembre 
proporciona una oportunitat única per poder pensar 
en un espai destinat a oci, jocs infantils, espais amb 
zones d'ombra, bancs i d'altres elements de mobiliari 
urbà utilitzant el colors vius i la geometria circular com 
a eixos vertebradors de la proposta arquitectònica pro-
posada.
La nova plaça disposa de les següents característi-
ques:

- Zona de jocs infantils d’1 a 3 anys composada 
per jocs senzills envoltats d'un paviment  flexible 
de cautxú de colors de forma circular, un sorral 
per als més petits i una duna o petita elevació 
també de cautxú. 

- Zona de jocs infantils de 4 a 12 anys com-
posada per gronxadors i roda envoltats per un 
paviment circular de cautxú. 

- Pèrgola de fusta amb banc per donar una zona 
d'ombra i que serveix també de mirador vers el 
frontal paisatgístic dels cingles.

- Bancs dobles amb respatllers de fusta que 
divideixen els diferents àmbits.

- Creació d'una barrera vegetal a base d’arbustos 
i barana metàl·lica per tal d'evitar l'accés i la 
visió directes sobre la carretera BV-2421.

- Readequació de la zona de sauló existent.
- Nou monument a l'Onze de Setembre integrat 

a la barana lateral de l'espai.
- Nova posició de la parada d'autobús que per-

met la còmoda parada del vehicle sense obstruir 
el trànsit de la carretera i un augment de l'espai 
d'espera per a l’usuari.

- Creació d'unes línies d'enllumenat de fluores-
cència amb la juxtaposició de diverses lluminà-
ries per tal d'il·luminar aquest espai i les voreres 
veïnes.

Plaça 11 de setembre
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Mitjançant el Reial Decret 9/2008 de 28 de 
novembre, el govern de l’estat ha creat un Fons 
Estatal d’Inversió Local per a la dinamització 

de l’economia i l’ocupació. Aquest fons consta de vuit 
mil milions d’euros destinats a finançar obra pública 
gestionada des dels ajuntaments. Les característiques 
d’aquestes obres han de tenir els següents requisits:

Projectes de nova planificació i no previstes en 1. 
el pressupost de 2009.
D’execució immediata, les obres han d’estar 2. 
acabades, com a molt tard el primer trimestre 
de 2010.
Han de generar ocupació.3. 

Aquest fons s’ha calculat en 
una ràtio econòmica per ciuta-
dà de 177 € que pel nombre 
d’habitants que té la Palma, es 
tradueix en 532. 558 €. Aquest 
diners són un ajut a fons per-
dut per part de l’estat, el que 
vol dir que aquest es fa res-
ponsable del 100% dels pro-
jectes que entren dins d’aquest 
fons. Aquest té unes especials 
característiques respecte als 
projectes que subvenciona, 
que en síntesi podríem definir 

com a projectes destinats a la millora i adequació de 
carrers, places, etc.
Atenent a aquestes premisses, el govern municipal ha 
centrat els esforços en avançar, a través de diversos 
projectes, part de l’esperit del POUM que està a punt 
d’aprovar-se de forma inicial, que és el de poder dispo-
sar d’un poble en el qual es prioritzin els espais per a 
la convivència entre les persones tot oferint espais per 
a la seva realització. 
En aquest sentit s’ha volgut oxigenar part del centre 
del poble a través d’un projecte global de millora en 
els accessos, la il·luminació i la rehabilitació d’espais, 
com part del carrer Pirineus i el passeig de Sta. Rita. 
o la millora en la il·luminació dels carrers Gavarres, 

Montnegre, Priorat Maresme, 
Empordà, Collserola i la plaça 
Montsecopa, que dotaran d’una 
important millora en el seu 
ús tant a peu en el centre del 
poble, com en l’increment total 
de zones d’aparcament a la part 
alta del poble, amb la creació de 
noves places d’aparcament, que 
substitueixen les que es perden 
a la plaça Puigmajor, com en 
la millora dels seus accessos 
així com poder pal·liar també 
el dèficit de serveis en que es 
trobaven aquests carrers.

Fons estatal d’inversió local

El govern municipal ha 
centrat els esforços en 

avançar, a través de  
diversos projectes, part 

de l’esperit del POUM que 
està a punt d’aprovar-se 

de forma inicial.

1 Adequació i millora de l’entorn sud del Polies portiu, c/Pirineus entre al c/Cadí i el c/Canigó.
 Adequació d’una nova vorera fins a 2,5 metres d’ample. 
 Ampliació de l’enllumenat. 
 (Pressupost d’execució: 160.000 €)

2 Urbanització de l’entorn de la plaça Puigmajor.
 Adequació de l’actual zona d’aparcament del torrent de Sta. Rita com a espai lúdic. 
 Adequació d’un mirador en la zona situada a la part sud de la Plaça.
 (Pressupost d’execució: 127.882 €)

3 Obertura d’escales al mur ajardinat entre els carrers Montsant i Gavarres.
 (Pressupost d’execució: 66.350 8 €) 

4 Renovació de l’enllumenat públic dels carrers Gavarres i Montnegre. Classificació energètica A.
    (Pressupost d’execució: 69.276 €)

5 Renovació de l’enllumenat públic dels carrers Priorat, Montnegre, Maresme, Empordà, 
Collserola i Plaça Montsacopa. Categoria energètica B.

 (Pressupost d’execució: 109.020 €)

Aquests projectes són els següents:
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4 i 53

1 2

Carrer Pirineu

Adequació i millora de l’entorn sud del Polies portiu,  
c/Pirineus entre al c/Cadí i el c/Canigó.

Obertura d’escales al mur ajardinat entre els carrers 
Montsant i Gavarres.

Urbanització de l’entorn de la plaça Puigmajor. 

Renovació de l’enllumenat públic dels carrers Gavarres i 
Montnegre. Classificació energètica A.
Renovació de l’enllumenat públic dels carrers Priorat, 
Montnegre, Maresme, Empordà, Collserola i Plaça 
Montsacopa. Categoria energètica B.

A

A B

B
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La IV Fira
El cap de setmana del 25 i 26 d’octubre es va cele-

brar a la Palma de Cervelló, la IV Fira del Mineral 
i de la Pedra.
L’acte d’inauguració va ser presidit per la Sra. Gemma 
Boix, delegada dels Serveis Territorials del Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de 
Catalunya, pel Sr. Xavier Villas, cap de Comercialització 
d’Artesania de Catalunya i per l’Il·lm. Alcalde de la 
Palma, Sr. Xavier  González.
En aquesta quarta edició, l’afluència d’expositors de 
minerals, i sobretot, dels artesans de la pedra ha estat 
la més elevada de les darreres edicions. S’ha de fer 
una menció especial als picapedrers, ja que aquest 
anys se’ls ha volgut donar un rellevància que fins ara 
no havien tingut, convertint la Fira, per les seves carac-
terístiques en l’única del sector a Catalunya. 
Com a atractiu estrella, es va comptar amb la presèn-
cia d’un autèntic meteorit de més de 80 kg., i d’al-
guns dels meteorits caiguts a la Terra. S’han fet tallers 
i exposicions de minerals, tècniques de trencament i 
tall de la pedra, estructures fetes a mà i demostracions 
artesanals.
La Fira també ha comptat amb la participació de les 
entitats locals, així com dels comerços de la vall de 
Rafamans.
L’afluència de visitants va superar totes les expecta-
tives, ja que tant dissabte com diumenge, els carrers 
van estar a vessar de gent amunt i avall. La bona cli-
matologia i la bianualitat de la Fira van ser aspectes 
que van contribuir encara més a l’èxit d’aquesta quarta 
edició, que va arribar a una xifra de visitants al voltant 
de les 11.000 persones.
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Junta local  
de seguretat

Brigada Policia local

Campanya  
de Nadal

El passat dia 28 de novembre de 2008 es va apro-
var en el ple municipal i per unanimitat la creació 

de la Junta Local de Seguretat, a proposta de l’alcalde, 
que actua com a president.
Aquesta Junta Local es crea per tal de buscar soluci-
ons i conèixer la problemàtica concreta del municipi 
de la Palma en tot el que fa referència a la seguretat 
pública, a l’ampara del que disposa la Lleu 4/2003 
de 7 d’abril i el decret 151/1998 de 23 de juny de la 
Regulació de les Juntes Locals de Seguretat.
Les finalitats més importants d’aquesta Junta són: la 
millora dels plans de seguretat municipal, coordinar 
les actuacions que es portin a terme dins del municipi 
i conèixer l’índex de delictes que es produeixen dins 
el terme, per tal de buscar els plans d’actuació que 
s’ajustin més a les necessitats del municipi.
Els membres que la composen són el delegat del 
Govern, la regidora de Seguretat Ciutadana, el cap de 
Mossos d’Esquadra, el cap de la Policia Local i el cap 
de les Forces de Seguretat de l’Estat.
Dins de l’esmentada Junta hi haurà representats del 
tots el grups polítics del nostre municipi.

Els agents 1212 i 1213 cobreixen les places dels agents 1201 i 1202 que 
actualment estan a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya realitzant 
el curs bàsic de Policia.

Després de diverses gestions realitzades per 
l’equip de govern, s’ha iniciat, durant les festes 

de Nadal, un seguit d’actuacions conjuntes amb el 
cos de Mossos d’Esquadra, per tal de fer incidència i 
potenciar la seva presència al municipi de la Palma.
A tal efecte s’han creat unes patrulles conjuntes de 
proximitat formades per un agent 
de Mossos d’Esquadra i un 
agent de la Policia Local de 
la Palma amb l’objectiu 
de prevenir incidents i 
robatoris i augmentar 
el contacte personal 
amb els comerços i 
els vilatans.
Degut a l’èxit d’aques-
ta campanya, en 
esdeveniments con-
crets, es continuarà en 
la mateixa dinàmica en 
la realització d’accions con-
juntes.

Aquestes són les persones que tenen cura del mante-
niment i de la neteja del nostre poble, facilitem-los-hi 
la feina. En benefici de tots.

Aquests són els agents de la Policia Local de la Palma 
que cobreixen les 24 h i els 365 dies de l’any per tal 
de vetllar per la seguretat del municipi i que estan al 
servei del ciutadà per a qualsevol incidència.

Marta, Rafa, Pepi, Angel, Joan, Lluís, Carles i Àlex.

1202  
J. Antonio

1201  
Montse

1213
Jaume

1203
J. Manuel

1204
F. Javier

1208  
Cristina

1205 
Anna

1206
Lluís

1207
Luís

1212
Sergi

Cap de policia:
Jordi Anducas

1209  
Albert

1211  
Xavier

8
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L’execució de l’anivellament de terres corres ponent 
a la futura ampliació de l’escola CEIP “El Solell” es 

troba pràcticament finalitzat. 
S’han perfilat dues plataformes planes separades per 
un talús de 7 m. que serviran de base per a la futura 
construcció de les dues pistes poliesportives del pati 
de l’escola ampliada. 
En l’actualitat s’han deixat dues rampes provisionals 
per facilitar l’accés a l’empresa que s’hagi de fer càrrec 
de la construcció de l’ampliació de l’escola.

Ampliació de l'escola “El Solell”
Tot apunt per iniciar les obres

Ja tenim TDT 
a la Palma
Dins del marc del pla Catalunya Connecta (en 
concret el Baix Llobregat Connecta) que promou 
el Departament de Governació i Administracions 
Públiques a través de la Secretaria de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació, 
s’ha posat en funcionament un centre emissor 
que dóna cobertura de les emissions disponibles 
del servei de Televisió Digital Terrestre (TDT) al 
nucli de la Palma.
Tal com estava previst, a partir del mes de 
desembre es dóna cobertura a tot el nucli del 
poble per tal que tothom pugui accedir als ser-
veis que ofereix la nova televisió digital. 
L’emissió de la TDT pot dependre de les afecta-
cions a altres canals de televisió i de la disponi-
bilitat de senyal dels radiodifusors.
Per poder veure els nous canals, només cal que 
sintonitzeu el vostre descodificador digital. En 
cas de comunitats de veïns, caldrà que us poseu 
en contacte amb el vostre instal·lador.
Podeu trobar més informació a:
http://www.tdt.cat

El Punt Jove  
informa
DIA INTERNACIONAL DE LA SIDA
El passat dia 1 de desembre es va 
celebrar el 20è aniversari del dia 
mundial de la SIDA. Des de 1988, 
els esforços que s’han realitzat per 
donar resposta a l’epidèmia han 
donat resultats positius. Encara 
que, el darrer informe de ONUSIDA 
evidencia que l’epidèmia encara no 
s’ha eradicat en cap part del món.
El Punt Jove la Palma es va adherir  a aquesta cam-
panya internacional intentant  promoure la salut i la 
informació sexual entre els joves amb el lema: 
“Atura la Sida”.
Teniu a la vostra disposició al PIJ la Palma:  preser-
vatius gratuïts d’aquesta campanya, així com tota 
aquella informació que vulgueu saber o necessiteu al 
respecte.
T’esperem!!: PIJ la Palma - C/ Sant Jordi, 1

MÚSICA
Al Punt Jove la Palma estem creant 
un llistat de grups de música de la 
Palma,  si formes part d’un grup passa 
pel Punt a omplir la fitxa del teu grup, 
ja que podràs tenir la oportunitat de 
participar en circuits musicals i fer 
altres col·laboracions  amb altres grups 
de la comarca, entre d’altres possibles 
activitats...
+ info: 93.672.20.64



Nadal 2008
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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.

El que vull i el que no vull...  pel 
nostre poble

Quan puc caminar pels voltants del nostre poble, m’adono 
que val la pena mantenir aquest entorn i millorar-lo. Això 
és feina de tots i no únicament dels que governen a l’Ajunta-
ment, toqui qui toqui.
Ara fa uns dotze anys que visc a la Palma i per tant seria 
un dels molts nou-vinguts i per tant m’expresso de manera 
lliure, al meu parer, sense cap vincle amb la clara divisió 
que tenim de les “persones de sempre” dels carrers de baix 
i dels carrers de dalt i això és un fenomen que es plasma de 
manera inequívoca també a les eleccions municipals a on els 
vots es reparteixen ben bé al 50 % i un diferencial que fa 
governar uns o altres.
Des de la meva arribada vaig tenir la voluntat d’implicar-me 
en tot allò que té a veure amb el dia a dia de la vida quotidi-
ana del nostre poble i  em va possibilitar estar a la Gestora 
Municipal després de la segregació de Cervelló i posterior-
ment regidor, per un espai total de dos anys.
Això m’ha permès conèixer de primera mà i a fons la vida 
municipal incipient, les seves necessitats, les seves carències, 
etc.

Ara, acabant el mandat del Consell Assessor del que formo 
part (aquest Consell col·labora amb el govern municipal en 
l’elaboració i línies estratègiques del que ha de ser el Pla 
General d´Ordenació Urbana pel nostre municipi pels pro-
pers 15 o 20 anys), m’agradaria constatar “el que vull i el que 
no vull pel nostre poble”.
EL QUE VULL:

- Mantenir i  millorar el nostre entorn.
- No créixer més que lo indispensable perquè ens per-

meti millorar els equipaments en quantitat i qualitat.
- Disposar d’una variant de carretera consensuada.
- Ser molt rigorosos en la despesa municipal.

EL QUE NO VULL:
- Ser un poble de 1ª que obligui a un creixement des-

mesurat.
- Despeses incoherents que obliguen a l’endeutament 

innecessari (fires, campanyes... a la Palma vivim, a la 
Palma reciclem, etc, obres de rectories i coses sem-
blants).

- Circuit esportiu a la riera de Santa Rita que s’ha 
desinstal·lat sense que ningú ho hagi fet servir.

Treballaré per a tot això, ara i sempre.

La Palma de Cervelló, desembre del 2008 – Pedro Ardoy Aibar

Incivisme a la Palma

La Festa Major és un esdeveniment on la gent del poble s’ha 
de divertir conjuntament: nens, adults, gent gran i joves. Les 
festes majors han d’unir el poble i fer-ne una sola entitat. Per 
això, les activitats que nosaltres organitzem, són activitats 
en què animen a la gent a sortir de casa i fer gresca, però 
mai amb la intenció de deteriorar un poble que estimem i 
respectem (moralment i físicament).
L’organització no vol desplaçar la culpa a un grup deter-
minat de gent, únicament vol fer saber que si hem de ser 
culpables per alguna raó, ho som per fer activitats on, per 
pocs dies, fem de la Palma un poble unit, un poble de veri-
tat. Però no ens fem responsables que hi hagi persones que 
vulguin degradar el que per nosaltres és un espai vital, 
excusant-se amb l’alcohol dels seus actes incívics. L’eslàlom, 
el sopar d’homes /dones i els concerts organitzats durant 
l’any, no són excuses per promoure l’alcohol entre els joves 

de la Palma i rodalies. Si més no, aquesta no és la nostra 
intenció.
Durant tot l’any, a l’Associació de Joves dediquem una part 
important del nostre temps a organitzar totes aquestes activi-
tats de manera desinteressada amb l’únic benefici de passar 
una nit on puguem divertir-nos amb els nostres amics sense 
la necessitat de sortir del poble i, per una nit, fer que tots els 
joves de la Palma es relacionin entre ells. Desitjaríem que ens 
deixéssiu de mirar amb un sol ull i que ens observéssiu atenta-
ment amb tots dos, així podreu jutjar-nos amb certesa.
Per acabar, si hi ha qualsevol suggeriment per realitzar acti-
vitats durant l’any amb el convenciment que l’Ajuntament de 
la Palma i l’entitat del poble ens recolzarà, només ens ho heu 
de fer arribar. Creiem que entre tots podem millorar aques-
tes activitats. Però si us plau, no ens traieu aquelles poques 
coses que ens deixen fer, ja que acabarem amb el significat 
que “poble” té entre els joves de la Palma.

Associació de Joves de la Palma

En memòria de l’Isaac

Isaac, passen els dies i passaran els anys. Anem i venim del passat cap el present amb el record més profund des de la teva 
infantesa, quan t’anaves fent gran, estimaves i et feies estimar!!
Tot sembla ahir...
Era un dia com un altre, quan te’n vares anar. Una rialla, un adéu, un petó... sense la més mínima sospita, va ser aquella mort 
cruel, que no t’avisa... que no et prepara.
Avui, des d’aquí amb aquest humil homenatge, podem dir-te que has estat un bon fill, germà, marit, pare, amic... així et 
recordarem i et trobarem a faltar sempre.
Gracies per haver-nos estimat!!
En nom teu i nostre, agraïm als familiars i amics les mostres de record rebudes i també a tot el poble de la Palma de Cervelló, 
a l’Ajuntament i totes les entitats per fer-nos costat en aquests difícils moments.

Família Busquet - Falgueras
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Ratafiaires de la 
Palma, finalistes
Enguany el grup de Ratafiaires de La Palma ha acon-
seguit estar entre els 8 finalistes al concurs de la 27ena 
Fira de la Ratafia de Santa Coloma de Farners
El primer cap de setmana de novembre (del 6 al 9) 
es celebra a Santa Coloma de Farners la Fira de la 
Ratafia, una de les més importants a Catalunya centra-
des en aquesta tradicional beguda catalana.
Enguany es celebrava la 27ena edició, i al concurs de 
ratafies es varen presentar 160 ratafies. El veredicte 
del concurs l’elaboren un grup d’experts catadors, que 
de totes les ratafies presentades fan una 1a selecció a 
cegues (totes les ratafies es presenten en una ampolla 
estàndard i sense etiqueta) en què s’eliminen totes les 
ratafies excepte 24 que passaran a la següent fase; 
d’aquestes 24 ratafies seleccionades es fa una 2a cata 
en què s’eliminaran 16 ratafies i en quedaran només 8 
de les que en sortiran els tres guanyadors.
La ratafia elaborada pel grup de Ratafiaires de la 
Palma (amb herbes recollides en la seva totalitat dins 
del terme municipal de la Palma de Cervelló), va acon-
seguir superar les dues difícils proves quedant selecci-

DNI
Degut a la gran afluència de gent que va haver-hi 
per la creació i renovació del DNI el passat mes de 
novembre, l’equip de govern ha iniciat els tràmits 
necessaris perquè cada 3 mesos, aproximadament, 
es realitzi, des de la prefectura de la Policia Local de 
la Palma, amb la col·laboració de la Unitat Mòbil del 
CNP la tramesa del nou DNI digitalitzat.
Les persones que poden accedir a aquest servei són 
aquelles que tenen el carnet caducat, els infants o 
joves que encara no en tenen, aquelles persones 
que se’ls caduqui en 3 mesos i aquelles persones 

Breus
onada entre les 8 millors ratafies casolanes de la Fira. 
Finalment el 1er i el 2n premi van anar a parar a Cellera 
de Ter, i el 3er premi a Santa Coloma de Farners.
El grup de Ratafiaires de la Palma – format per Lluís 
F., Quimet T., Marc C. i Albert F.- va començar a tre-
ballar l’any 2004 amb una recepta del Pallars cedida 
pel Pau F. que els ratafiaires de la Palma van adaptar 
a les herbes d’aquí (herbes del Passeig del Roure, de 
les penyes del torrent Escabellat, del pla de Sant Joan, 
dels horts, del camí de Can Via i de Can Pongem d’en-
tre els indrets més importants de collita). Any rere any 
aquesta recepta s’ha anat millorant i transformant, i 
altres col·laboradors han participat en l’elaboració de 
la ratafia de la Palma (com el Miquel B., el Ferran C. 
i l’Antonio L.).
La primera ratafia presentada a concurs va ser la del 
2005, i des de llavors cada any s’ha presentat una 
ratafia representant a la Palma de Cervelló a la Fira de 
la Ratafia de Santa Coloma de Farners. 
El grup de Ratafiaires de la Palma té la intenció de 
continuar treballant en l’elaboració de la ratafia palma-
renca, i sens dubte, el reconeixement d’enguany és 
un estímul i demostra que el producte té una qualitat 
notable. 

Més informació: www.ratafia.cat

que hagin d’actualitzar alguna dada, com el canvi de 
domicili, de nom o que els hi hagin robat o l’hagin 
perdut.
Aquest nou DNI digital ofereix uns avantatges que l’an-
terior no tenia com ara: consultar a la Seguretat Social, 
a Hisenda, a Trànsit i a l’Administració de l’Estat.
El cost per la renovació és de 10 € per tot l’exercici 
de 2009.
La propera convocatòria serà el 23 de març i es 
podran recollir el 26 de març.
Les persones interessades han de trucar al telè-
fon 93 672 27 92, de dilluns a divendres, de 9 a 15 
hores.
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Servei Local 
d’Ocupació
Ajuntament de la Palma de Cervelló
C/ Sant Jordi, 1
93.672.20.64
aulapalma@diba.cat

HORARI:
De dilluns a divendres de 9:30 a 13h
Tardes de dilluns a dijous de 17 a 20h

Cal concertar entrevista

El Servei Local d’Ocupació és un servei públic i gra-
tuït que els ajuntaments ofereixen a la ciutadania per 
informar, assessorar i gestionar aspectes relacionats 
amb l’ocupació.
T’ofereix els següents serveis:

Per a les persones
•	 Informació	general	sobre	ocupació
•	 Orientació	laboral	personalitzada
•	 Selecció	d’ofertes	de	treball	adequades	al	perfil	

professional
•	 Formació
•	 Pràctiques	laborals	en	empreses
•	 Borsa	de	treball

Per a l’empresa
•	 Informació	i	assessorament
•	 Difusió	de	les	ofertes	de	treball

Visita el web  
municipal  
El web municipal és un espai on hi podreu trobar tota 
la informació referent al nostre Ajuntament.
El web s’actualitza constantment i ara disposa de nous 
continguts i enllaços d’interès.
Entre d’altres hi trobareu un “tauler d’anuncis” on es 
penjaran tots els edictes, també hi ha un calendari 
amb totes les activitats que s’aniran fent durant l’any 
per facilitar, entre altres coses, la tasca de les entitats 
del poble a l’hora de decidir dates per a les seves acti-
vitats. 
A part de la informació de les diferents regidories, 
podreu consultar les actes de govern i els plens muni-
cipals, un cop hagin estat aprovats, així com tenir al 
vostre abast les ordenances fiscals.
També hi ha una bústia electrònica per a qualsevol 
consulta, queixa o dubte que vulgueu fer-nos arribar.

http;//www.lapalma.diba.cat

En memòria de l’Eloi Albí
Malauradament el destí de les persones és imprevisible i la mort és la conseqüència més 
absurda i inevitable. 
El passat dissabte 7 de febrer, ens va deixar l’Eloi, mestre de la nostra escola. El cop 
sentimental d’aquesta mort a colpit a moltes persones; als alumnes, als exalumnes, a la 
resta del claustre, als pares i a tota la gent que el coneixia.
L’Eloi ha estat un mestre atípic, molt estimat per a tothom, que es preocupava en gran 
mesura dels alumnes i fins i tot dels seus exalumnes. Curós de les petites coses i res-
pectat per tothom que l’envoltava. Una persona que ha deixat una empremta que ningú 
que l’hagi conegut podrà oblidar. 
La definició de mestre és la d’una persona que ensenya, que transmet els seus coneixe-
ments i l’Eloi portava aquesta màxima al límit. El seu buit serà irreemplaçable. 
Des de l’Ajuntament volem agrair la seva delicada tasca i volem fer arribar a la seva 
família el nostre més sincer condol i recordar-los que sempre tindrem l’Eloi en la nostra 
memòria.
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Opinió política
Endavant!

Sovint qui més crida i més soroll fa 
no és sempre qui té més raó. I a 
vegades des del silenci es pot fer 

més feina i sobretot més ben feta.
Aprofitant aquesta premissa, la gent de La Palma 
Sempre volem donar tot el nostre suport i ànims a l’equip 
de govern del nostre Ajuntament, estem orgullosos de 
la feina que fan i desitgem que segueixin per aquest 
camí.
Ens agrada tenir un alcalde que és com nosaltres, pro-
per, de carn i ossos, que s’emociona, que pateix, que viu 
els problemes dels ciutadans com si fossin seus; tenir 
uns regidors que treballen i decideixen, i que potser 
s’equivoquen, però que saben rectificar a temps. 
Normalment la gent del carrer no sol felicitar ni aplaudir 
la seva tasca, ans al contrari, el que se sol fer és criticar 
i interrogar, per això tota la gent del grup de La Palma 
Sempre, com, segur, tota la gent que ens va donar la 
seva confiança, volem trencar una llança a favor seu i 
congratular-nos per la tasca que estan duent a terme. 
Sense anar més lluny, cal destacar l’esforç que van fer 
el dia del fort vendaval, com en els dies posteriors, per 
restablir al més aviat possible tots els danys que aquest 
negre episodi va causar al nostre poble, així com l’es-
forç que duen a terme per enllestir el Pla General, la 
discussió de la variant, l’ampliació de l’escola, el bon 
funcionament de la maquinària administrativa i sobretot 
el dia a dia de l’Ajuntament i la resta de temes del nostre 
programa electoral.
L’equip de govern també ha aconseguit que es valori i 
es consideri amb gran mesura el seu tarannà a tots els 
pobles veïns, cosa que feia temps que no s’aconseguia.
Potser no cal aixecar la veu ni als plens, ni al carrer, 
ni fer notes i revistes, ni enviar articles desmereixent la 
feina que es fa, potser és més important sumar esfor-
ços; al cap i a la fi, se suposa que si has decidit treballar 
per al teu poble, això és l’únic que hauria d’importar.
Diuen que la política corromp i que canvia la gent que 
s’hi posa. Nosaltres creiem que això només succeeix si 
un vol i és dèbil, cosa que amb els nostres regidors no 
passa.
Per acabar, i potser pecant de ser redundants, volem 
insistir en valorar la seva tasca i esperar que segueixin 
com fins ara, que és i serà el millor per a tots els pal-
marencs. Qui sap si se s’aconseguiran totes les fites que 
ens havíem proposat, però el que no es pot negar és 
que s’hi estant esmerçant amb tots els mitjans de què 
disposen.
Des d’aquestes pàgines, també volem fer arribar el nos-
tre més sincer condol a la família de l’Isaac i desitjar 
que els ferits per causa del vendaval es millorin al més 
aviat possible.

Malbaratament dels 
nostres diners i 
pèssima gestió 

El malbaratament dels diners que paguem a l’ajuntament i la més 
que deficient gestió dels nostres regidors està conduint la Palma 
cap a una situació molt difícil.  Quan des de l’oposició assenya-
lem aquest desgavell en Xavier González  fa un posat de víctima, 
donant la culpa de tots els mals, a l’anterior equip de govern sense 
cap fonament. El govern actual, fa oïdes sordes a totes les nostres 
propostes.
En el ple del dia 12 de desembre, l’equip de govern va presentar els 
pressupostos per a 2009. Quan la regidora Judith Menal (CiU) va 
demanar-ne explicacions al regidor d’hisenda, aquest, després d’un 
silenci de 12 minuts, va acabar amb la frase “no li sé contestar per 
què el pressupost no quadra i per què hi ha un dèficit de 600000€”. 
I a una pregunta sobre inversions, el regidor d’hisenda novament va 
respondre amb un : “no li sé contestar”. Per part de CiU  vam dema-
nar a l’alcalde  que retirés els pressupostos, però aquest va decidir 
tirar pel dret i aprovar-los. El grup municipal de CiU hi va presentar 
al·legacions, davant la manifesta il·legalitat dels pressupostos,  i en 
el ple de 9 de gener l’equip de govern es va veure obligat a estimar 
les nostres al·legacions i a presentar uns nous pressupostos, on 
s’havien corregit els anteriors errors formals, però que continuaven 
sent insostenibles. Per posar-ne uns exemples:
- Mentre al final del 2007 hi havia un superàvit de més de 1 milió 

d’Euros, la previsió de tancament final del 2008 és d’un dèficit de 
600.000 €

- S’han contractat 390000 € de crèdit, a curt termini, per pagar 
factures més 325.000 €,  a llarg termini, per fer inversions.

- S’han inflat artificialment els ingressos del pressupost per fer-lo 
quadrar.

- Es preveu recaptar un total de 100.000 € en multes de trànsit.
- En un any la despesa de personal ha passat d’un 40 a un 48% 

del pressupost. 
- En temps de crisi els regidors s’apliquen un augment de sou equi-

valent a l’increment de l’IPC.
- S’han previst 75000 € destinats a pagar l’assessorament del Sr. 

Josep González i Ballesteros, anterior secretari-interventor de la 
Palma.  Una xifra que cal afegir al sou que percep la secretària-
interventora titular de l’ajuntament de la Palma, amb dedicació 
exclusiva, la tasca principal de la qual és assessorar jurídicament 
l’ajuntament. 

- No es redueix cap despesa significativa de les despeses de man-
teniment. 

- Hi ha 3 regidors a la Palma amb dedicació exclusiva, l’alcalde i 
les 2 tinents d’alcalde, que obtenen unes remuneracions brutes 
de 33000 el primer  i 18000 €, les segones, més la corresponent 
contribució patronal a la seguretat social. A més, un dels regidors 
té dedicació parcial, i percep sou i cotitza a la seguretat social.

Tant el sentit comú, com alguns dels càlculs que fem des de CIU, 
ens permeten intuir amb prou fiabilitat, que el tancament del 2008 
tindrà uns números ben diferents dels que el govern ha presentat 
oficialment al poble. Les nostres estimacions indiquen que al final 
del 2008, la Palma encara tindrà un petit superàvit d’aquell milió 
d’Euros del tancament del 2007. 
Si, com diu el govern, la Palma té un dèficit de 600.000 €, sense 
preveure com cobrir-lo, la situació econòmica del nostre ajuntament 
és molt greu. Si, pel contrari, es confirma que encara queda un 
petit romanent del superàvit pressupostari de la gestió de l’anterior 
equip de govern, aleshores estem davant d’una gestió econòmica 
patètica, perquè ni l’Alcalde ni el regidor d’hisenda saben quins són 
els números del pressupost, ni què tenen a la caixa municipal. 
Demano al Sr. Xavier González que es preocupi del benestar de la 
gent de la Palma, prenent-se el pressupost municipal seriosament; 
que deixi de fer el paper de víctima;  que lideri el canvi de plans 
del que tant va parlar; i, que finalment, exigeixi la veritat i el rigor al 
regidor que gestiona la hisenda municipal. 

Josep Maria Llop i Rigol  
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Des del partit   
Socialista de la Palma
                                

En primer lloc, volem donar el condol a 
la família d’Isaac Busquet, així com desitjar la prompta 
recuperació de tots els accidentats en les ventades del 
cap de setmana últim de gener. També volem agrair la 
col·laboració dels voluntaris per les tasques de neteja 
dels carrers del nostre poble.

Treballant contra la crisi

El Govern de Rodríguez Zapatero, ha plantejat, en els 
últims mesos, mesures per estimular l’economia i el tre-
ball, ajudant a les famílies i a la indústria.
Unes propostes que han anat des de la devolució de 
liquidesa als mercats financers fins a la moratòria en 
el pagament de les quotes d’hipoteques als aturats o 
dels crèdits ICO de les empreses, passant per incentius 
a la contractació d’aturats o facilitar la investigació, el 
desenvolupament i innovació donant un valor afegit a la 
producció i al mercat laboral.
Entre aquestes mesures hi ha també un fons extraor-
dinari d’inversions per aquest any 2009, destinat als 
governs locals per ajudar a afrontar la crisi amb resposta 
ràpida i eficaç des de la proximitat i intentar combatre 
l’atur ajudant a millorar els pobles.
A la Palma-l’anomenat Plan Zapatero o sigui FEIL (Fons 
Estatal d’Inversió Local) li suposa una inversió extraordi-
nària de 540.000 euros i des de l’equip de govern hem 
estat treballant en projectes com “Construcció de les 
Escales de Gavarres Montsant”, “Millores enllumenat 
públic, per diferents carrers de la part alta del municipi”, 
“Adequació de l’entorn sud del poliesportiu municipal”, 
“Urbanització de l’entorn de la Font de Santa Rita” que 
completaran els presentats en el pressupost ordinari 
d’inversions i serviran per continuar millorant els espais 
públics, infraestructures, etc. Ajudant a generar treball 
i/o consolidar l’existent.
L’objectiu és treballar per la cohesió social i per millorar 
els nivells de benestar, la qualitat de vida que la població 
reclama i necessita i tot això sense retallar les polítiques 
socials, al contrari, ampliant, per exemple, els fons desti-
nats al Desarrollo de la Ley de Dependencia per atendre 
al més aviat possible la demanda existent.

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



FORT VENDAVAL A LA PALMA

El dissabte 24 de gener, el nostre poble va patir un fort vendaval que va superar totes les previ-
sions possibles i fruit de la caiguda desmesurada d’arbres, vam patir talls de llum, de telefonia i 
d’algunes vies d’accés.
L’Ajuntament de la Palma vol agrair a tota la gent que d’una manera desinteressada i anònima, van 
col·laborar en les tasques d’arranjament necessàries.
Fem arribar el nostre més sincer condol i solidaritat a la família de l’Isaac Busquet i el nostre 
desig de prompte recuperació als ferits en els treballs d’ajuda.

Isaac Busquet


