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Visita del conseller de cultura a la festa 
del 10è aniversari de la independència  

de la Palma
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Ha passat l’estiu, i ens 
trobem de ple en el nou 
curs, passat aquest 
període on d’una mane-
ra generalitzada l’utilit-
zem per fer una parada 
en les nostres tasques i 
per “carregar piles” per 
continuar endavant. 

Al nostre municipi 
hem pogut destinar 
bona part d’aquest 
temps a uns aspec-

tes molt significatius com són la Festa Major, 
un espai molt important per poder gaudir com 
a ciutadans d’un poble i sentir-nos tots més 
propers. També, aquest any en especial, hem 
pogut celebrar els 10 anys d’independència 
de la Palma, fent d’aquesta celebració un acte 
commemoratiu, d’homenatge i d’il·lusió com-
partida. Vull manifestar la meva especial satis-
facció per l’elevada participació i pel fet que 
en aquesta celebració, la gent ha demostrat la 
voluntat de recordar que som un poble i que 
ens sentim orgullosos del treball i de la lluita 
duta a terme per les persones que durant tants 
anys han fet possible que siguem actualment 
un poble independent.
Amb aquesta premissa vull aprofitar per expli-
car que comencem aquest nou curs amb un 
acte molt important, la IV Fira del Mineral i 
de la Pedra, aquest any dedicat als meteorits, 
que tal com vam anunciar, ha passat a ser de 
caràcter bianual. Creiem i volem que aquest 
espai serveixi per augmentar la nostra cohesió 
com a poble i poder gaudir d’uns dies de con-
vivència a través dels múltiples actes presents 
en aquesta edició de la Fira, com exposicions, 
tallers participatius, mostres d’artesania i mine-
rals i la presència dels picapedres i d’un mete-
orit de més de 80 kg., apart d’un bon grapat de 
comerços de la Vall de Rafamans.
Per últim, tot convidant-vos a aquesta nova edi-
ció de la Fira, a la que hi hem abocat moltíssi-
ma il·lusió, voldria convidar-vos a conèixer els 
nous projectes que des de l’Ajuntament hem 
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Editorial
estat elaborant i que volem compartir amb el 
conjunt de ciutadans i dur-los a terme amb la 
major brevetat, tenint en compte els vostres 
suggeriments i propostes (ampliació de l’escola, 
subcol·lector, arranjament de la plaça Onze de 
setembre, el passeig de Sta. Rita, etc.) 

Que tinguem tots una molt bona Fira!
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Celebració dels 10 anys  
d’independència

3

El cap de setmana del 18 al 20 de juliol van tenir lloc 
els actes de celebració del 10è aniversari del decret 
d’aprovació de la segregació de la Palma del municipi 
de Cervelló del dia 21 de juliol de 1998. A tal efecte, 
es va comptar amb la presència del conseller de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, l’hble. Sr. Joan Manuel 
Tresserres, amb una visita a la casa consistorial i a l’ac-
te públic celebrat a l’Aliança Palmarenca, on van tenir el 
lloc els parlaments de tots els alcaldes de la Palma des 
de la independència, així com un breu discurs del mateix 
conseller. També es va projectar l’audiovisual La Palma 
10 anys. Història d’una independència, basat en el llibre 
amb el mateix títol que, juntament amb aquest DVD, es va 
repartir per a totes les cases del poble. 
Els actes d’aquest primer dia es van tancar amb un sopar 
per a tots els regidors i persones que d’una manera o 

altre van treballar per poder aconseguir aquesta fita.
L’endemà, dissabte, després del partit de futbol “carrer 
de dalt / carrer de baix” va haver-hi un sopar popu-
lar i seguidament ball amb la coneguda orquestra La 
Salseta del Poble Sec. Aquest acte va ser el més mul-
titudinari, al voltant de 500 persones, que van gaudir 
tant del sopar com del magnífic espectacle i ball de La 
Salseta.
El diumenge al matí va tenir lloc una cercavila pels car-
rers del poble, amb alguns dels millors grups folklòrics 
i de danses populars de Catalunya, conjuntament amb 
els Gegants i els grups de casa nostra, amb final al 
carrer Pirineu, on van fer la darrera actuació. I per aca-
bar, a la tarda, es va comptar amb l’actuació del grup 
d’animació PepsiColen, que va fer riure a petits i grans. 
Seguidament, com a cloenda, un petit castell de focs.
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Xerrada informativa  
sobre discapacitat
Adreçada a persones amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial i a les seves famílies i a qualsevol 
persona que estigui interessada
Si voleu conèixer les prestacions socials, els serveis especialitzats, els recursos per a la inserció laboral, els 
recursos de la comarca... no us ho penseu i veniu. Podreu resoldre tots els vostres dubtes.
DIA: 29/10/2008
HORA: 19 h
LLOC: AULA PASQUAL OLLÉ
C/ SANT JORDI, 1
MÉS INFORMACIÓ: 93.672.07.73
Organitza:
Ajuntament de la Palma de Cervelló amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Davant la generalitzada aparició del mosquit tigre i les 
notícies que a la demarcació de Girona s’està fumi-
gant i al Baix Llobregat no, el president del Servei de 
Control de Mosquits del Consell Comarcal ha enviat 
una carta d’aclariment a tots els municipis afectats 
amb els següents termes:
“En primer lloc, comentar que el Servei de Control de 
Mosquits, qui fa aquestes operacions, és un Servei 
públic com el nostre amb el qual compartim tecnolo-
gia, coneixements, evolucions i amistat, utilitzant recur-
sos tecnològics avançats i molt semblants, tot i que 
adaptats a la situació social i geogràfica de cadascú.
En segon lloc, el que fa que en el cas de Girona siguin 
aconsellables les aplicacions adulticides és el 
fet que es tracta dels primers mosquits tigre 
detectats en una zona on encara no havia arri-
bat aquesta espècie. L’ús d’aplicacions plagui-
cides radicals pot permetre per tant l’eradicació 
total d’aquest reduït nucli inicial de mosquits. 
La toxicitat i la poca eficiència no són rellevants 
ja que es tracta d’una operació puntual.
En el cas del Baix Llobregat en el moment 
actual, la població de mosquits tigre és des-
graciadament generalitzada. En aquest cas, no 
tenen sentit les fumigacions perquè l’objectiu 
no pot ser ja l’eradicació, sinó una reducció 
suficient del nombre de mosquits. Per assolir 
aquest propòsit, les fumigacions haurien de 
realitzar-se sistemàticament als domicilis, la 
seva eficàcia no és total i en tot cas cal repetir-
les periòdicament; a més, la seva toxicitat per 
als  humans no és menyspreable. És per això 
que en el nostre cas, la prevenció sota forma 

de reducció dels punts de cria en origen és l’única 
solució sostenible i efectiva. Això no treu que els parti-
culars puguin desitjar fer tractaments contra els adults 
als seus domicilis, que poden realitzar empreses espe-
cialitzades i solvents. Són operacions d’alleujament, no 
d’eradicació, i per tant l’administració les planteja als 
espais públics sobre els quals té competència, única-
ment en situacions greus per a les quals són impossi-
bles les accions preventives”.

Roger Eritja
Servei de Control de Mosquits

De nou el mosquit tigre
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Festa major
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Fa uns mesos es va emprendre la iniciativa 
per engegar de nou un esplai a la Palma, 
una idea que neix per donar una alternativa 
d’oci i lleure als nens i al petit jovent.
Si tens entre 4 i 16 anys, a partir de l’11 
d’octubre ja podràs gaudir de jocs, gimca-
nes, excursions, colònies...

+ info: PIJ La Palma
aulapalma@diba.cat
Tel: 93 672 20 64

Nova ordenança del civisme  
i la convivència

L'esplai torna!

L’Ajuntament de la Palma ha elaborat unes 
ordenances de nova creació on es refon en un 
sol text tota la normativa municipal relativa a 
les relacions, actituds i actuacions ciutadanes, 
tant en la via pública com en instal·lacions 
públiques i altres béns de caràcter privat, jar-
dins, habitatges, zones comunitàries, utilització 
de la via, etc.
També s’incorporen, d’una forma actualitzada, 
les actuals ordenances sobre la tinença d’ani-
mals i les reguladores sobre retirada de vehi-
cles abandonats.
A l’hora d’elaborar aquestes ordenances s’ha 
tingut molt en compte emprar un llenguatge 

força entenedor i assequible per a tota la ciu-
tadania.
Amb l’aplicació d’aquestes ordenances es busca 
marcar una normativa en aquelles accions o omis-
sions que no es troben regulades en altres norma-
tives i que l’Ajuntament té potestat per fer.
La finalitat de les mateixes és crear un marc 
legislatiu municipal que faci referència al com-
portament, civisme i convivència social dins el 
terme municipal de la Palma.
Aquestes ordenances entraran en vigor un cop 
s’aprovin en un ple de l’Ajuntament i hagi trans-
corregut el període de al·legacions.
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Pla de participació  
ciutadana
Des de l’Ajuntament de la Palma es vol impulsar un Pla 
de Participació Municipal. Aquest Pla de Participació 
ha d’establir les línies estratègiques en matèria de par-
ticipació en el marc de l’estructura municipal i articular 
els diferents mecanismes i canals de participació exis-
tents en el municipi.
El Pla de Participació és un pla estratègic en l’àmbit 
de la participació ciutadana que l’equip de govern vol 
iniciar properament. Aquest camí és el necessari per 
construir un pla que ordeni la participació i estableixi 
els criteris d’actuació.
La Direcció General de Participació Ciutadana de la 

Generalitat, ha concedit una subvenció d’11.000 euros 
per al projecte de participació al nostre Ajuntament, 
que es desenvoluparà de la següent manera:

Analitzar la situació del teixit associatiu.•	
Aprofundir entorn al debat polític.•	
Identificar els canals existents .•	
Analitzar les necessitats tècniques per desenvolu-•	
par la participació.
Planificar el desplegament del pla de participació.•	
Generar complicitats i corresponsabilitat entre •	
l’Ajuntament i les entitats.
Adequar les actuacions del pla al nostre municipi.•	

El passat dia 1 de setembre va tenir lloc l’acte de 
presa de possessió del càrrec dels 10 agents de 
Policia Local.
Els esmentats agents han superat un procés de 
selecció, mitjançant un concurs-oposició a tal 
efecte.
De totes maneres, ara hauran de fer el curs bàsic 
de formació a l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya, que té una durada de 9 mesos. 
Aquesta fase acaba amb una avaluació que és 
excloent en cas que no s’aprovi el curs.

Actualment, els 10 agents de Policia Local són 
policies interins fins que aprovin l’esmentat curs, 
per això i, d’una manera esglaonada, aniran fent 
el curs de formació fins a completar tots els efec-
tius.
Tot aquest procés s’engloba en el marc de poder 
constituir l’estructura d’un cos de Policia Local 
d’una manera definitiva i d’aquesta manera poder 
adquirir més competències i donar millors serveis 
als ciutadans de la Palma.

Policia local
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Nou col·lector

L’Ajuntament va convocar els veïns dels carrers 
Santa Maria i Sant Isidre, afectats per les obres 
del nou col·lector, per tal de mostrar els planells 
de l’obra i d’explicar la finalitat i l’execució del 
projecte.
Aquest projecte té com a objectiu la connexió 
dels habitatges del costat de la riera dels carrers 
Santa Maria i carrer Sant Isidre amb el col·lector 
de l’Agència Catalana de l’Aigua que discorre per 
la riera de la Palma de Cervelló. 
El que es preveu és la realització de dos subcol-
lectors soterrats de polietilè d’alta densitat de dià-
metre nominal DN-400 c/u paral·lels a la llera de 
la Riera, que transcorreran per la zona de les hor-
tes de manera que afecti al menys possible, fins a 
empalmar cada un d’ells al col·lector d’alta que ve 
de Corbera.
Aquesta ha estat la primera reunió d’una sèrie de 
trobades amb els veïns afectats fins al comença-
ment de l’obra.
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Com cada any, la Diada Nacional de Catalunya es va 
celebrar a la Palma amb un caire festiu i reivindicatiu, 
amb tot un seguit d’actes, tant polítics, d’esbarjo com 
esportius.
De totes maneres, l’acte principal va tenir lloc a la 
plaça Onze de Setembre del nostre poble, amb la tra-
dicional ofrena floral, discurs de l’alcalde i ballada de 
sardanes.
Aquest any el discurs va tenir un caire força reivin-
dicatiu fent esment a les retallades de l’estatut i al 
paper que han de tenir els pobles per consolidar una 
Catalunya plena. Per això també es va fer esment a la 
política econòmica que s’està duent a terme.
L’acte va comptar amb una bona participació ciutada-
na que es va fer ben palesa a l’hora de cantar l’himne 
nacional d’Els Segadors i després amb la ballada de 
sardanes.

11 de setembre



PROPER CONCERT: Dissabte 18 d’oct’08 - Poliesportiu municipal a les 22:00h - La Palma
Amb les actuacions de: La Trouppe - 35 mm - ASAK - FURKAS

Sona Centre
Circuit de música jove del baix 
llobregat centre
Per tal de promocionar la creació artística, la música i els grups de música 
local, diversos municipis de la comarca del Baix Llobregat han plantejat unifi-
car esforços i recursos i treballar conjuntament. En aquest context neix el SONA CENTRE.
El Sona Centre és un circuit de música jove del Baix Llobregat Centre i consisteix en un intercanvi de grups de 
música locals de joves entre diversos municipis del Baix Llobregat Centre.  La finalitat d’aquest projecte és fomen-
tar la participació en l’àmbit de l’art i la creació juvenil a través de la promoció de grups locals en el territori.
La idea del circuit ha vingut del treball conjunt que s’està fent des de les àrees de joventut de 9 municipis de la 
comarca del Baix Llobregat. Aquest municipis són: Corbera de Llobregat, el Papiol, la Palma de Cervelló, Molins 
de Rei, Pallejà, Torrelles de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts i Vallirana.
Si formes part d’un grup de música i vols formar part d’aquest circuit o d’altres que es puguin realitzar, pots passar 
pel Punt Jove i inscriure’t al llistat de “Grups de música de La Palma”.

+info: PIJ La Palma - aulapalma@diba.cat - Tel: 93 672 20 64

Sona Centre

10
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Opinió

La Fira

Festa major o festa de la disbauxa

Un cop acabada la Festa Major de Santa Maria vull 
expressar la meva  decepció de veure com amb el 
pas dels anys una part d’aquesta  s’ha anat degradant 
perdent  el sentit de festa que crec hauria de tenir.
No pot ser que hi hagin actes que acabin amb la gent 
alcohòlica embrutant els carrers i façanes amb vi i 
sangria. Que es destrossi mobiliari urbà. Que s’orga-
nitzi l’eslàlom  per la carretera amb el perill que això 
comporta al passar-hi els cotxes, ja que aquesta carre-
tera no és  únicament de La Palma, i els vehicles que 
hi transiten no tenen que patir les conseqüències de  
l’exaltació d’alguns participants.
La Festa Major han de ser uns dies alegres però d’alegria 
sana, no provocada per el consum d’alcohol. En els actes 
populars que s’organitzen  per petits i grans ningú s’ha de 
sentir incòmode perquè al costat hi hagi algú amb una 
garrafa  que li costa caminar dret i que potser t’ha donat 
un cop al passar.  S’ha que poder passejar sense haver 
de vigilar de no trepitjar vomitades,  brossa, etc.
Crec que s’han de replantejar certs actes de la Festa 
Major de Santa Maria i buscar-ne  d’altres on tothom 
s’ho pugui passar be sanament.
Menys sopars i  eslàloms que provoquen aquests finals 
tan desagradables.

Jaume  Alemany,  Agost 2008

Festa major 2008

Ja ha passat de nou la Festa Major i ens queda el 
“regust” de l’endemà. Trobem, com quasi sempre, els 
carrers bruts i les bestieses d’alguns fan que estiguem 
en total desacord amb aquests comportaments indig-
nes de persones civilitzades.
Aquesta última, a més a més dels carrers super-
bruts, va acabar amb alguna tanca particular de l´Av. 
Catalunya trencada (és d’obra i per tant sòlida, però 
no va poder aguantar la barbàrie de qui la va trencar) 
i amb les papereres de la Plaça Puigmajor arrencades 
i fetes malbé.
Potser això hauria de ser suficient per tal de demanar 
un major control tant  per part de la Policia Local com 
dels mateixos organitzadors i, si calgués, demanar 
suport a les policies de l’entorn (ja sigui als Mossos 
d’Esquadra i/o Guàrdia Civil).
No podem gaudir d’una Festa Major on el civisme, 
la diversió i el respecte siguin les tòniques predomi-
nants? 
No es poden justificar aquests actes vandàlics amb 
l’argument que això passa a tot arreu  on es fan cele-
bracions multitudinàries o de festa major. 
SI US PLAU , NO AL NOSTRE POBLE.

La Palma de Cervelló setembre del 2008
Pedro Ardoy Aibar

Espai obert a tothom que vulgui expressar 
qualsevol queixa o consulta. Envieu els vos-
tres escrits a:
labustia.lapalma@diba.es o truqueu al telè-
fon de la Regidoria de Comunicació (93 672 
02 02). El text no hauria de sobrepassar les 
200 paraules.

El cap de setmana del 25 i 26 d’octubre, al poble de 
la Palma de Cervelló tindrà lloc la IV Fira del mineral i 
de la pedra.
Aquesta fira, per les seves característiques, és única a 
Catalunya i, amb els anys, s’ha convertit en un referent 
per als professionals i aficionats al món dels minerals 
i la pedra.
Aquest any hi haurà exposat un meteorit de més de 
80 Kg., com atractiu principal, a més comptarà amb 

exposicions i presentacions d’alguns meteorits caiguts 
a la Terra, així com mostres de l’artesania, la manipu-
lació i la història de la pedra, amb exposicions, venda 
de minerals, tallers participatius, i amb la presència 
d’autèntics picapedrers.
També es comptarà amb més de 60 expositors ubicats 
pels carrers del poble, així com d’alguns comerços del 
municipi i de la vall de Rafamans amb tot tipus d’ar-
ticles.



L’Aula Pasqual Ollé va obrir les seves portes de nou el 
passat dia 3 de setembre amb una cara renovada per 
als 3 serveis als que dóna cobertura:
•	 Servei Municipal d’Ocupació (SMO): ja podeu tro-

bar a la pàgina web de l’Ajuntament l’enllaç que us 
portarà directament a una pàgina on podreu fer la 
recerca de feina per poblacions o per categories 
professionals.  Per a optar a una oferta de la xarxa 
només cal estar inscrit al SMO, i per fer-ho només 
et cal demanar una entrevista trucant al telèfon: 93 
672 20 64.

•	 Punt d’Informació Jove (PIJ): ara ja compta amb un 
espai nou i més ampli  per poder oferir un servei 
gratuït d’informació i assessorament en tot allò que 
pot ser d’interès per als i les joves del municipi (for-
mació, cultura, lleure, habitatge, treball...).

•	 Aula d’Autoformació:
 Cursos tutorials: oferta de cursos mitjançant l’au-

toaprenentatge, que es realitza en horaris fle-
xibles en funció de la disponibilitat de l’usuari. 
Podeu trobar els cursos de windows, word, excel, 
acces, mecanografia, power point i photoshop entre 
d’altres. 

 Inici cursos: dilluns 6 d’octubre
 Curs de preparació per a la prova d’accés a cicles 

formatius: ja està obert el període d’inscripcions per 
al curs 2008-2009 per a aquelles persones majors 
de 16 anys que vulguin preparar-se per a la prova 
d’accés als cicles formatius de grau mitjà.  La supe-
ració d’aquesta prova, que es convoca al mes de 
maig, permet matricular-se en el cicle formatiu que 
s’hagi triat.

TDT
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha endegat un pla per desplegar la televisió digital terrestre (TDT) i 
garantir-ne la cobertura arreu de Catalunya.
La TDT és el sistema de televisió que substituirà definitivament la televisió analògica. El procés de desplega-
ment es farà per demarcacions territorials durant el període 2008-2009, amb una cobertura total prevista per 
a l’any 2010.
El Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació està treballant en el pla de comu-
nicació a la ciutadania sobre l’adaptació de la 
recepció de la TDT en els edificis dels municipis.
El 25 de juliol de 2008 els consellers de 
Governació i Administracions Públiques i de 
Cultura i Mitjans de Comunicació van fer públic 
el calendari de desplegament de la TDT a 
Catalunya, aprovat pel Govern de la Generalitat 
el 4 de març de 2008.
Segons el web que la Generalitat posa a dispo-
sició dels ciutadans, la instal·lació de la TDT a 
la Palma en tot el nucli urbà està prevista per el 
desembre de 2008.
Podeu trobar més informació a www.gencat.cat/
societatdelainformacio/tdt

Aula Pascual Ollé

12

Informació i inscripcions: 
C/Sant Jordi, 1
Tel: 93 672 20 64
aulapalma@diba.cat
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Breus

A diversos trams del carrer Montsant, s’ha procedit a 
enretirar els fanals que entorpien el pas als vianants 

i s’han col·locat a tocar de la paret, d’aquesta manera la 
vorera queda neta d’obstacles que dificultin l’accés dels 
ciutadans.

L ’Ajuntament informa que totes les persones 
jubilades poden demanar un descompte del 

40 % sobre la taxa de les escombraries, tant si 
el domicili es propi o de lloguer. 
Cal sol·licitar-ho a les oficines municipals.

S’informa que les persones amb un 33 % de 
minusvalia estan exemptes de l’impost de 

circulació.

E ls ajuntaments de la Palma i de Cervelló 
estan treballant per tal de mancomunar 

els serveis de l’ADF i Protecció Civil. Per altra 
banda, l’Ajuntament de la Palma, aprofitant 
la subvenció que dóna el Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat, ha adquirit 
un vehicle nou per a l’ADF de la Palma.

Aquest mes de setembre, l’Ajuntament de la 
Palma ha signat una carta d’adhesió a la 

Setmana Europea de la Mobilitat. Els dos temes 
centrals són: “Aire net per a tothom” i “A ciu-
tat, sense el meu cotxe”. A més dels dos punts 
anteriors, l’Ajuntament es compromet a executar 
una “Bona Pràctica” relacionada amb la mobili-
tat sostenible. 
Per més informació visiteu el web municipal 
http://www.lapalma.diba.cat o bé http://www.
fundaciomobilitatsostenible.org/lapalma/

Necessitem les teves opinions i suggeriments, com també les teves 
queixes o consultes.

Per això hem disposat d’una sèrie de bústies en alguns locals municipals 
i en algunes botigues del poble per facilitar-ne la proximitat.
La vostra participació és important per la bona marxa del municipi.
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Opinió política
El finançament dels ajuntaments 
és la següent fitxa de dòmino en 
perill de caure en tota la crisi eco-
nòmica i de la construcció que 
estem patint.

Quan es va suprimir  l’IAE, els ajuntaments van pro-
testar i reclamar que d’alguna manera o altre es com-
pensés amb més aportacions estatals o de les comu-
nitats. Però, vet aquí que apareix una altra font d’in-
gressos, els impostos, els convenis i les cessions de 
terrenys procedents del gran creixement urbanístic. 
Les economies locals van respirar alleugerides però 
van començar a dependre excessivament de la febre 
constructora. 
Ara això s’ha acabat, les aportacions s’han tallat en 
sec, però han quedat les instal·lacions que cal man-
tenir. 
A la Palma aquesta política ja s’havia iniciat. En alguns 
casos, com el del sector de Can Ollé, on s’havia pactat 
un sostre, que posteriorment el Departament d’Urba-
nisme de la Generalitat va resoldre negativament, i 
on s’han cobrat unes prestacions dineràries, ara són 
motiu de complicades negociacions. En altres casos, 
com els del sector de Can Gispert, el conveni no es 
va desenvolupar per no haver-se publicat l’aprovació 
inicial del POUM.
Des de La Palma Sempre, així com del govern actual, 
entenem que aquests convenis lliguen  d’una manera 
massa estreta tant els desenvolupaments urbanístics 
com les economies locals.
En aquest sentit creiem que l’única sortida que no vin-
culi les finances municipals a aspectes conjunturals i 
que la mateixa arbitrarietat els fa sensibles a canvis, 
és una participació raonable i justa en els ingressos 
estatals i de les comunitats autònomes, tal com es va 
demanar recentment en l’acta institucional que es va 
dur a terme en el Palau de la Generalitat, en presència 
del President Sr. Montilla.
Aquest és el camí que ens ha de dur a una autonomia 
financera i no haver de dependre d’aportacions extra-
extraordinàries.

Males maneres

No volem pas que totes i cadas-
cuna de les decisions de l’equip 
de govern hagin de ser consulta-

des amb el grup municipal de CiU, però hi ha deci-
sions que tenen un gran impacte estratègic, que van 
molt més enllà dels quatre anys de mandat i afecten 
de ple el futur de la Palma. Estem parlant de qüesti-
ons com ara la variant o el pla d’ordenació urbanística, 

que tant des del punt de vista de la qualitat demo-
cràtica com des de l’òptica de l’eficàcia requereixen 
un ampli consens local. L’ajuntament no pot definir 
la seva posició sobre aquests temes d’esquena a 
l’oposició i al poble en general, sis regidors i regido-
res no poden comprometre el nostre futur sense, com 
a mínim, parlar-ne amb tothom. Desgraciadament la 
nostra experiència dels darrers mesos ha anat en el 
sentit contrari. L’exemple més flagrant es va produ-
ir en relació al Pla Territorial Metropolità (PTM), un 
document en elaboració per part del Departament 
de Política Territorial de la Generalitat que contem-
pla les principals infraestructures viàries i la delimi-
tació entre sòl urbanitzable i no urbanitzable a tota la 
regió metropolitana de Barcelona . L’ajuntament de la 
Palma, com tots els ajuntaments afectats, disposava 
de tres mesos, des del 28 d’abril fins al 28 de juliol, 
per formular al·legacions a l’avantprojecte de PTM, i 
l’equip de govern, prescindint de tots els òrgans de 
participació creats expressament per a aquesta fun-
ció, com la Comissió Informativa d’Urbanisme, el 
Consell Assessor Urbanístic i la Comissió d’estudi de 
la variant, va encarregar una proposta d’al·legacions 
a una empresa consultora, que per la “mòdica” xifra 
de 13.000 € va redactar un document de poc més 
d’onze planes de text original -la resta és transcripció 
de la documentació del POUM- i quatre plànols, en 
què es formulen un seguit d’al·legacions a l’esmen-
tat pla territorial.   L’equip de govern, sense dir-ne ni 
una sola paraula, va aprovar les al·legacions en una 
Junta de Govern de finals de juliol, per trametre-les al 
Departament de Política Territorial abans del dia 28 
del mateix mes, i va presentar el mateix document al 
ple municipal extraordinari del dia 31 perquè el rati-
fiqués, com si es tractés d’un simple acte de  tràmit, 
ja que ni tan sols no es van dignar a convocar-nos a 
una reunió prèvia per explicar-nos de què anaven les 
seves propostes. Es tracta d’un document de summa 
importància, s’hi fixa davant la Generalitat la posició 
de la Palma sobre el traçat de la variant de la BV-2421 
i determina per on pot créixer el nucli urbà del nostre 
poble i on no s’admeten noves construccions.  Estem 
parlant de dos aspectes fonamentals de la definició de 
la Palma del futur, el que sigui el nostre poble  d’aquí 
a vint anys dependrà d’on col·loquem la variant- que 
per cert, fins abans d’ahir “La Palma Sempre (LPS)” 
rebutjava- i de quins siguin els espais on pugui créixer 
el poble i on es puguin instal·lar nous equipaments. 
CiU va votar en contra de les al·legacions, tant per 
l’immens menyspreu de LPS i PSC envers l’oposició 
i els òrgans de participació ciutadana, com pel seu 
contingut, ja que s’hi accepta una delimitació de sòl 
no urbanitzable que impedeix la dotació d’equipa-
ments que necessita la Palma. 
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URBANISME – PINTEN 

“ BASTOS “

L’últim desgavell de la “burbuja immobi-
liària” està arribant a tots, però sobretot i com sempre 
als estrats de la gent normal que amb salaris baixos (els 
que els tenen), no donen per a molt i menys per poder  
comprar un habitatge, que segons la Constitució, entre 
d’altres molts, és un dret primordial de qualsevol ciuta-
dà del nostre país. Si a més a més t’agafen pel mig, et 
pots quedar sense els diners donats a compte i sense 
garantia d’entrega de la vivenda convinguda.
Ara sentim parlar-ne als grans agents d’aquest sector 
(constructors, promotors, immobiliàries, bancs, etc.) 
queixant-se de les pèrdues que poden tenir i demanen 
el suport dels Governs (estatal i  autonòmic) tant de 
forma directa com indirecta (moderació salarial i coses 
semblants).
Cal preguntar-se a on han posat tots els beneficis dels 
“molts últims anys” ?
El fet que al nostre poble, en aquests moments, no 
hi hagi opcions d’habitatge (o molt limitada), fa que 
molts dels nostres veïns joves i no tant joves que 
vulguin emancipar-se no ho puguin fer i se n’hagin 
d’anar a altres poblacions de Catalunya. Una realitat 
constatada ara mateix és que pels “habitatges dispo-
nibles”, es demana un preu fora de lloc, al voltant de 
les 850.000,00 pta/m2 construït i això fa que un pis 
de 50,00 m2 se’n vagi per sobre dels 40 milions  de 
pessetes. Ho val ?
Creiem que hem de fer una aposta urgent i seriosa 
per tal d’afrontar aquest assumpte i, sense dubte, això 
passa per agilitzar i dinamnitzar el Pla Parcial de Can 
Ollé, que sembla una actuació maleïda tant pel des-
propòsit de l’ anterior govern de CiU , com de tots els 
governs que han passat pel nostre Ajuntament, i con-
siderem que ara ja toca canviar aquest xip i actuar de 
forma contundent.
La major part dels programes dels diferents grups polí-
tics portaven aquest com un punt programàtic sota el 
lema de “ fer habitatge social per a les persones del 
nostre poble”, per tant ara ja toca el posar-lo en pràcti-
ca i que no sia únicament un eslògan propagandístic. 
No veiem cap altra solució per tal de donar resposta 
al que s’ha plantejat  i en paral·lel tractar de resoldre 
els equipament pendents amb el trasllat del camp de 
futbol.
És evident que no és el millor moment econòmicament 
parlant, atès que “pinten bastos” i els ingressos que 
han d’arribar aniran a la baixa, però també és cert que 
si han hagut diners públics per a fer la rectoria de 
l’esglèsia, també podem hipotecar-nos pel bé comú 
del poble i dels seus habitants.

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 02 03
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



La Palma, 25 i 26 d’octubre de 2008

Cau un meteorit
a la Palma

ACTIVITATS TEMÀTIQUES
Darrers meteorits caiguts  
a Catalunya i a la resta del món

ARTESANS
Picapedrers
Escultors de la pedra
Tallers infantils de la pedra

EXPOSITORS I  
COL·LECCIONISTES  
DE MINERALS

Exposicions de: Meteorits
  Minerals de la Vinya
  Fotografies i Itineraris de cavitats  

 (La Vall de Rafamans)
Audiovisuals: Meteorits
  Minerals de Catalunya

ESPAI COMERCIAL, D’ENTITATS  
I ACTIVITATS LÚDIQUES


