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Ara fa un any de govern, 
fa un any que el model 
de poble plantejat en els 
programes electorals dels 
dos grups polítics que 
ara formem l’actual equip 
de govern, s’està duent a 
terme. Fa un any que es 
van iniciar un munt de 
projectes i de propostes, 
que no només cal valorar-

les en el temps passat, 
sinó en el futur, en el 
ben entès, que encara 
ens queden tres anys 

per poder-los dur a terme.
Hi ha una gran quantitat de coses que ja s’han fet, 
com ara: l’arranjament i la millores als accessos del 
passeig del Roure, repintar el Casal i adquirir mobiliari 
nou, la creació de la guia d’acollida, millores en el pati 
de l’escola, arranjar i millorar alguns parcs, canviar el 
semàfor de l’av. Catalunya, evitant el perill que supo-
sava, modernitzar la TV local, procurar més atenció a 
les instal·lacions esportives, ampliar la recollida d’an-
dròmines (s’han doblat els dies de servei), adequar 
els alcocells per suprimir barreres arquitectòniques, 
s’han adequat les instal·lacions del cos de policia i 
s’ha dotat d’un nou vehicle, s’han augmentat les hores 
d’atenció al públic, s’ha elaborat una enquesta per 
conèixer les inquietuds de la gent gran, s’estan prepa-
rant els actes de l’aniversari de la Independència, s’ha 
donat un nou impuls al Punt d’Informació Jove, etc.
Hi ha temes de més envergadura, que eren punts 
destacats dels nostres programes, i que també s’han 
dut a terme, com ara: l’aprovació del projecte d’am-
pliació de l’escola, s’està l’elaborant el Pla Local de 
Joventut, s’han augmentat les hores de la treballa-
dora social, s’ha endegat el Pla educatiu de poble i 
s’ha designat la persona que l’ha de dur a terme, s’ha 
creat una comissió mixta per desencallar el procés de 
recepció de la Urb. Can Vidal, s’ha signat un conveni 
amb la Policia Local de Corbera per a la regulació del 
trànsit i s’ha reestructurat la brigada municipal, estal-
viant temps i diners a la gestió diària del servei.
En un altre ordre de coses, s’està portant a terme 
la transformació del cos de Vigilància Municipal a 
Policia Local, s’està elaborant la IV Fira del Mineral i 
la Pedra  i, potser, el tema més cabdal és, l’elaboració 
del POUM que inclourà: una previsió de creixement 
d’uns 400 habitatges, l’estudi i la reserva de sòl alter-
natiu a la possible variant, la ubicació del nou camp 
de futbol, alliberant l’actual com a centre neuràlgic, la 
recuperació de la pedrera, la potenciació i protecció 
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Editorial

Sumari

dels espais verds de valor estratègic i ambiental, com 
ara el bosc de l’obaga, el pla de Sant Joan i la riera 
de Rafamans, amb la creació d’una xarxa de camins 
externs i interns que es comuniquin entre ells i amb el 
nucli urbà de la Palma.
És a dir, en un any, s’han engegat un gran nombre de 
projectes i se n’estan definint altres que en els propers 
anys anirem consolidant i executant.
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Amb l’arribada de l’estiu, el perill d’incendis forestals 
és més gran i per això cal extremar les precaucions al 
bosc, a fi i efecte de prevenir que s’hi cali foc. 
De primer, cal notar que, en circumstàncies normals, 
el perill d’incendis forestals al nostre país ja és força 
gran, ja que els estius són habitualment molt secs i 
calorosos. A aquests condicionaments climàtics, hi 
hem d’afegir els que fan créixer la possibilitat dels 
incendis, com ara la proliferació d’urbanitzacions en 
àrees boscoses, o els factors que faciliten la propaga-
ció del foc o en dificulten l’extinció: relleus accidentats, 
reducció de la pagesia, amb menys conreus i pastures 
i, per tant, amb un bosc més dens, etc.
Ara, tot i aquests factors de risc, és just dir que gaire-
bé tots els incendis són provocats, directa o indirecta-
ment, per l’acció de l’home, o bé per un fenomen de 
la natura: els llamps. És així que, entre les causes dels 
incendis, se solen ressenyar les cigarretes, les línies 
elèctriques, les fogueres, la crema de brossa, rostolls 
i pastures, a més d’accions vandàliques i piromanía-
ques.
La gran majoria dels nostres boscs són fràgils a l’estiu, 
i cal comportar-se prudentment, per això cal seguir 
aquests consells: 

- No encendre cap mena de foc ni cremar-hi dei-
xalles. 

- No llençar mai les cigarretes enceses ni llumins 
sense apagar, ni caminant, ni per la finestreta 
del cotxe. 

- No encendre focs artificials ni llançar coets en 
zones de perill; ni que sigui a camp ras, ni en 

terrenys agrícoles ni, sobretot, en urbanitzaci-
ons envoltades de bosc. 

- No cremar la brossa de les parcel·les de les 
urbanitzacions. En podeu fer compost o abo-
car-la als contenidors de la recollida d’escom-
braries. 

- No deixar mai escombraries ni deixalles al bosc 
ja que, a més d’embrutar-lo, poden ser l’origen 
d’un incendi. Utilitzeu els serveis de recollida i 
els contenidors adients.  

- Si es va a menjar al bosc, cal que siguin entre-
pans o plats freds. En cas contrari, feu servir 
les àrees recreatives que tinguin barbacoes 
d’obra.

Tel. bombers: 112
Tel. vigilància municipal: 639 386 163

Recordeu que està prohibit encendre foc a menys de 
500 metres d’una zona forestal.

FEM QUE EL BOSC NO ES CREMI

L’Ajuntament de la Palma, com cada any, ha signat un 
conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, 
l’ADF Puig Vicenç i els ajuntament de Begues, Cervelló, 
Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa 
Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana 
per desenvolupar el pla de vigilància complementària 
contra incendis forestals.
Entre altres, els objectius d’aquest conveni són:
Evitar l’inici d’incendis forestals a través de la dissua-

sió i la informació a la població.
Fomentar la participació de la societat en la prevenció 
dels incendis forestals.
Detectar els incendis el més ràpidament possible.
Cobrir el màxim de territori forestal a través d’una 
vigilància mòbil i activa en les zones de més risc. A 
tal efecte, es posa a disposició un vehicle tot terreny, 
que d’una manera itinerant, estarà disponible a tots els 
municipis adscrits al mateix conveni.

Vehicle per a la  
prevenció d'incendis
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Aula  
d'autoformació 
Pasqual Ollé

Punt  
d'informació  
jove

Aquest curs 2007-2008 a l’aula d’autoformació s’han 
preparat per superar la prova d’accés als cicles for-
matius de grau mitjà un total de 8 joves. Des del mes 
d’octubre i fins al dia de l’examen, el passat 7 de maig, 
han estat treballant a l’aula amb el suport i el segui-
ment de les assessores, la Mónica i la Ruth.
El resultat de les proves ha estat satisfactori ja que 
han aprovat 6 joves i el dia 22 de maig vàrem fer una 
cloenda del curs per celebrar-ho.
Des de l’aula també us volem informar dels tallers 
d’informàtica que es van dur a terme a finals del mes 
de febrer emmarcats en la setmana de les noves tec-
nologies. Es van realitzar tres tallers:

•	 Tens	un	e-mail,	aprèn	a	fer-lo	servir!
•	 Crea	un	foto	àlbum	on-line
•	 Organitza	un	viatge	mitjançant	internet

L’interès de les persones que hi van participar i la 
demanda dels usuaris/alumnes habituals de l’au-
la d’informàtica ens ha motivat a organitzar, per a 
finals d’any, cursos de 20 hores més especialitzats en 
aquestes temàtiques.
Per a qualsevol informació us podeu adreçar a l’aula.

C/ Sant Jordi, 1
Telf. 93 672 20 64
aulapalma@diba.cat

Arriba l’estiu i 
molts/es de vosal-
tres ja teniu deci-
dit on anireu o què 
fareu en aquesta 
època, però pot-
ser altres encara 

no us heu acabat de decidir.  Per això, des del PIJ La 
Palma us volem informar de diferents possibilitats que 
poden ser del vostre interès.  L’oferta d’activitats en 
aquesta època és força àmplia i entre altres hi podeu 
trobar: ESTADES, CAMPAMENTS, RUTES I CAMPS 
DE TREBALL. Les estades duren uns dies i es dedica 
un temps significatiu a fer una activitat concreta, que 
pot anar des d’idiomes a esport i, l’allotjament es pot 
fer en albergs o en cases de colònies. En el cas dels 
campaments es faran activitats similars a les estades 
amb l’allotjament en tendes de campanya. Mentre que 
les rutes són recorreguts que es fan seguint un itine-
rari d’interès, de manera que cada dia es pot dormir 
en un lloc diferent. Pel que fa als camps de treball, es 
tracta d’activitats amb finalitat educativa fetes per un 
grup de joves durant el temps de vacances amb un 
interès comú de servei a la comunitat.  Es realitza un 
treball desinteressat, en un projecte de dimensió social 
d’ajuda a les persones, protegint la natura o restaurant 
edificacions d’interès, entre d’altres. Acostumen a par-
ticipar-hi joves d’entre 15 i 30 anys i poden ser tan de 
Catalunya com d’àmbit estatal i també internacional.
Al PIJ La Palma tenim a la vostra disposició la guia 
“Viatjar és un plaer”, on hi podreu trobar tota la infor-
mació referent a: documentació i requisits d’entrada a 
països, carnets, assistència sanitària, mitjans de trans-
port, allotjaments, telèfon i internet, etc...
Ja	podeu	passar	a	recollir-la	pel	PIJ!

PIJ La Palma
C/ Sant Jordi, 1
aulapalma@diba.cat
Telf. 93 672 20 64
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Tallem les ales al mosquit tigre

•		Buidar	els	safareigs	exteriors	i	els	receptacles	
d’aigua de pluja setmanalment.

•		Treure	els	plats	de	sota	els	testos,	i	si	no	és	
possible, buidar-los quan l’aigua s’hi acumuli. 

•	Canviar	l’aigua	setmanalment	a	les	plantes	que	
viuen en aigua acumulada per evitar que hi 
creixin larves.  

•		Evitar	l’acumulació	d’aigua	en	zones	de	dre-
natge, canals o desguassos.

•		Tapar	els	forats	dels	troncs	i	branques,	omplir-
los de sorra o vigilar que no s’hi acumuli aigua. 

•		Evitar	l’entrada	del	mosquit	a	les	cases	instal-
lant teles mosquiteres que n’impedeixin el pas.

•	Per	curar	les	picades,	cal	que	us	renteu	bé	la	
zona de la picada. El tractament és simpto-
màtic, en cas que persisteixin les molèsties, 
consulteu al vostre metge.

Per a més informació podeu trucar al telèfon d’atenció 
ciutadana o al telèfon de Sanitat Respon:

o bé, podeu consultar els webs:

www.gencat.cat/salut/ 
ó www.elbaixllobregat.net/mosquitigre/

El mosquit tigre va arribar a Espanya l’any 2004 i va 
començar a afectar al Baix Llobregat al 2005.
El mosquit tigre és un mosquit de color molt fosc, 
quasi negre, amb unes bandes característiques de 
color blanc platejat a les potes i una ratlla blanca al 
dors que baixa des del cap fins el tòrax. La seva mida 
oscil·la entre els 2 i els 10 mm, tot i que normalment 
fa 6 o 7 mm. Els ous són negres i ovalats. Les larves 
s’alimenten de matèria orgànica suspesa en l’aigua. 
Les femelles produeixen molèsties a causa del nom-
bre tan elevat de picades que fan.
El seu hàbitat original són les masses d’aigua artificials 
petites, estancades i tancades que els recorda el seu 
hàbitat original, com bidons, gerros, plats de testos, 
cubells o altres tipus de recipients.
És un mosquit àgil que s’amaga típicament a les parts 
ombrívoles de bardisses. És actiu sobretot de dia, a 
primera hora del matí i abans de fer-se de nit; la seva 
activitat és principalment a l’exterior de les cases.

PER PREVENIR LA SEVA 
PRESÈNCIA:

•	 Buidar	o	posar	boca	avall	qualsevol	recipient	
que estigui a l’exterior que pugui acumular 
aigua:  joguines, cendrers, gerros, galledes, 
etc. 
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Festa Major de Sant Isidre
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Traspàs de vigilants 
a Policia Local
El passat dia 7 de març de 2008, la comissió de Policia 
de Catalunya, òrgan consultiu en matèria de coordina-
ció, va donar llum verda a la creació del cos de Policia 
Local de la Palma de Cervelló. 
En l’esmentada comissió, s’estableix que el municipi 
de la Palma tingui un cap del cos de Policia, un local 
amb una entrada independent a la de l’Ajuntament, 
un servei d’atenció de 24 hores durant els 365 dies de 
l’any, vehicles degudament equipats i el compromís 
de formar als agents que puguin sortir de la convoca-
tòria, que està prevista que es realitzi durant aquest 
mes de juliol.

NOU CAP DE POLICIA

L'1 de maig de 2008 es va incorporar a l’Ajuntament 
de la Palma en Jordi Anducas Benedi, com a cap de la 
Policia Local. Té 42 anys. És llicenciat en història i pro-
fessor d’humanitats. Els últims 20 anys ha estat treba-
llant a la Policia Local de l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat, els 10 darrers com a caporal. Compta amb 
un extens currículum professional.
Entra en comissió de serveis, ja que el cos de Policia 
Local de la Palma està creat i en situació de traspàs. 
Entre altres, els seus objectius són:
Formar l’estructura d’un nou cos de Policia Local.
Marcar les directius pròpies del cos de Policia Local 
en tot el seu àmbit competencial.

Fer la formació i la professionalització dels agents
Actualitzar totes aquelles competències que fins ara 
estaven restringides per les característiques del cos 
existent (diligències judicials, seguiment i campanyes 
en matèria de trànsit, col·laboracions i actuacions con-
juntes amb Mossos d’Esquadra, etc.) 
Proposar unes ordenances de Policia i Bon Govern, i 
vetllar per la seva aplicació.
Dotar dels elements necessaris per tal de desenvolu-
par de forma independent les tasques pròpies de la 
policia (etilòmetres, sonòmetres, senyalitzacions viàri-
es, programes informàtics, connexió amb les bases de 
dades de Mossos d’Esquadra, etc.)
Agilitzar els tràmits administratius davant les incidèn-
cies i incrementar els recursos humans i tècnics.
Unificar criteris davant les actuacions a realitzar i seguir 
uns PNT (Procediments normalitzats de treball) 
Procurar el màxim de proximitat amb el ciutadà, donar 
solucions i estar a disposició de la ciutadania, per tal 
de resoldre els conflictes existents per a millorar la 
convivència. Solventar els problemes amb celeritat. 
Des de l’Ajuntament li desitgem tota la fortuna neces-
sària, davant d’aquest nou repte que s’ha encetat i 
que el que pretén és millorar el funcionament intern 
del col·lectiu de Policia i, alhora configurar un nou 
model de vincle amb els ciutadans i una nova dimen-
sió en les relacions de l’Administració amb els ciuta-
dans, usuaris de drets i llibertats.



8

Ampliació 
de l'escola

8

Zona wifi  
a la biblioteca
El nou Telecentre de la Biblioteca Municipal 
posa a disposició de tots els ciutadans de la 
Palma, 8 ordinadors connectats a internet, 
maquinari divers i el programari de més 
utilitat.
Amb aquests equipaments, els usuaris de la 
Biblioteca podran navegar 
gratuïtament, o bé portar 
el seu propi ordinador 
portàtil i entrar a la 
zona wifi.
Si voleu més informa-
ció podeu visitar el 
web de la biblioteca:

www.bibliolapalma.cat.

Al mes de juliol del 2007, la Regidoria d’Educació 
del Departament de la Generalitat ens va convi-
dar per examinar els avantprojectes presentats al 
concurs d’idees organitzat i adjudicar la proposta 
més adient. A partir d’aquest moment, els arquitectes 
escollits es desplacen a la Palma per veure l’actual 
centre i fer les gestions necessàries per redactar el 
projecte definitiu.
Per part de l’Ajuntament s’ha seguit insistint perquè 
tot el procés es dugui a terme el més aviat possible, 
dins dels terminis necessaris de redacció i adjudicació 
del projecte.
En aquest moment, l’empresa Balma Habitat ja 
ha redactat el projecte d’anivellament del ter-
reny per l’ampliació del CEIP el Solell, on esta-
ran les pistes esportives dels patis escolars.  
Durant el mes de juny, els arquitectes redactors 
del projecte han presentat el projecte bàsic (infor-
mació preliminar) a la Generalitat de Catalunya per 
tal de passar la supervisió corresponent. En el ter-
mini d’uns 15 dies presentaran el projecte execu-
tiu (informació definitiva) a la Generalitat, la qual 
procedirà a realitzar la supervisió final. Després 
d’aquest acte, es procedirà a la licitació del projec-
te entre diverses empreses constructores. El con-
tractista que s’adjudiqui el concurs serà l’encarregat 
d’executar l’obra, segons les directrius del projecte.  
El projecte inclou un nou edifici per aules, situat de 

forma paral·lela a l’existent, on es troba actualment la 
pista esportiva. El projecte contempla també la cre-
ació de dues pistes esportives disposades en dues 
terrasses a diferent nivell de la zona actualment bos-
cosa al costat de l’antiga pedrera. D’aquesta manera 
s’aconsegueix un increment de superfície d’equipa-
ment i un increment d’espai lliure dedicat a pati amb 
diferents activitats.

La Flama  
del Canigó
El 23 de juny passat, com ja és costum a 
la Palma, i essent la vigília de Sant Joan, 
un grup de voluntaris va portar la Flama 
del Canigó al nostre poble procedent 
d’Esplugues de Llobregat. Un cop a la 
Palma, va recórrer alguns carrers i final-
ment va arribar a la plaça de l’Església 
on  es va encendre el peveter preparat 
a tal efecte i es va llegir el manifest en 
defensa de la llengua catalana.
Es bo adonar-se de la gran quantitat de 
persones que, any rere any, segueixen 
aquesta tradició que comporta un consi-
derable esforç físic, per tal de fer preval-
dre les nostres tradicions.
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Espai obert a tothom que vulgui expressar 
qualsevol queixa o consulta. Envieu els vos-
tres escrits a:
labustia.lapalma@diba.es  
o truqueu al telèfon de la Regidoria de 
Comunicació (93 672 02 02). El text no hau-
ria de sobrepassar les 200 paraules.

Opinió

CENS I TINENÇA  
DE GOSSOS
Civisme i tinença de gossos és un binomi que 
no s’hauria de separar.
Recentment he rebut una notificació per part 
de l’ Ajuntament per tal  d’actualitzar les 
dades censals del meu gos. Això em sembla 
una bona pràctica, però crec que insuficient, 
davant de l’incivisme que mostren molts  pro-
pietaris d’aquests animals de companyia que 
ens deixen els carrers i indrets del casc urbà 
embrutats amb les defecacions no recollides.
M’agradaria que això no passés, és evident, 
però crec que seria força efectiu actuar d’una 
altra manera, m’explicaré :

1r El cens hauria d’ésser obligatori i no 
voluntari com ara, fent la campa-
nya que pertoqués de conscienciació 
d’aquest fet.

2n Tanmateix establir la obligatorietat 
d’incorporar el microxip d’identifica-
ció de l’animal, que en cas de necessi-
tat ens conduiria fins al seu propieta-
ri.

3r Donats aquests passos, avançar en el 
control i seguiment del comportament 
general d’aquests propietaris.

4rt Si finalment no es comporten cívica-
ment, aplicar la sanció econòmica cor-
responent, d’acord amb les ordenan-
ces municipals.

Volem un poble com cal, més net, però sobre 
tot més cívic i per alguna cosa cal començar.

La Palma de Cervelló, juny de 2008

Pedro Ardoy Aibar 

Xerrades per a 
malalts crònics
Durant la segona quinzena del mes de juny 
s’han dut a terme, a la sala nova de la Rectoria, 
unes xerrades sobre les malalties cròniques i 
els seus tractaments. 
Es tracte d’una prova pilot que pretén expli-
car als malalts de diabetes i d’hipertensió en 
què consisteix la seva malaltia, la problemà-
tica que comporta, com poden alimentar-se 
i l’exercici físic que haurien de fer per con-
trolar-la. 
Aquestes xerrades d’intervenció grupal, que 
des del departament d’infermeria del CAP de 
la Palma, es duran a terme amb els usuaris 
que pateixin aquestes enfermetats.
Aquestes xerrades es tornaran a repetir durant 
la segona quinzena de juliol. 

Jornades de noves 
tecnologies 

A finals de febrer i principis de març d’enguany, 
es va portar a terme La setmana de les noves 
tecnologies, unes jornades destinades a saber 
aprofitar al màxim les noves tecnologies, que 
cada vegada més, tenim al nostre abast.
En aquestes jornades, en concret, es van tractar 
tres temes principals: organitzar un viatge mit-
jançant internet, crear un àlbum de fotos on-line 
i aprendre a fer servir els correus electrònics. 
Les xerrades eren força amenes i es feien tallers 
pràctics de cada matèria.
L’últim dia de les jornades, es va fer una con-
ferència sobre: El present i el futur de la nostra 
societat, la societat tecnològica.
Les jornades van tenir un èxit considerable, 
tenint en compte els horaris i que era requisit 
indispensable, tenir coneixements bàsics d’in-
formàtica.
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Creu de terme

Aquest mes de juny s’ha implantat un nou sistema 
per recobrir la base que es reserva pel regadiu dels 
arbres. De moment, com a prova pilot, s’ha col·locat 
només en els arbres del carrer Cadí, però més enda-
vant s’anirà posant a la resta.
Aquest sistema és un protector contràctil que aconse-
gueix l’elasticitat adequada per assimilar el creixement 
natural de l’arbre, crea un anell que s’encarrega de 
revestir i protegir el tronc de les zones rígides del pavi-
ment, sense cap mena de perjudici pels arbres.
S’ha triat aquest producte per la quantitat de benefi-
cis que comporta, entre ells la supressió de barreres 
arquitectòniques, la minimització del perill d’acci-
dents, el baix cost del seu manteniment, que evita el 
creixement de males herbes i sobretot perquè estalvia 
fins a un 75 % d’aigua.

Per tal d’arranjar el terra de la Creu de Terme que esta-
va totalment aixecat, estava previst col·locar-hi formi-
gó, però s’ha cregut que la millor manera de respectar 
l’entorn i mantenir la uniformitat era col·locar-hi pedra 
vermella de sauló, un pedra, per altra banda, autòc-
tona de la Palma. També, s’ha aprofitat per posar-hi 
una barana metàl·lica de precaució per evitar possibles 
accidents, seguint el mateix estil del rètol amb el nom 
del poble que està just al costat.

Recobriment dels escocells
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lectual, les seves famílies i altres persones 
amb discapacitat o risc d’exclusió social. 
FAREM dóna suport als pares i mares en la 
feina del dia a dia, compartint les experièn-
cies comunes de conviure amb una perso-
na amb discapacitat. L’entitat dóna suport 
a les necessitats del col·lectiu, assessorant 
i informant en tot el que sigui possible, for-
mant part de la xarxa d’associacions del 
col·lectiu.

FAREM

ACTIVITATS ESPORTIVES I LÚDIQUES

TENNIS TAULA DE 17:30 A 19:30 Els dijous al Casino de Vallirana

PETANCA DE 16 A 20
 Últim dissabte de cada mes al                 

  Poliesportiu de Vallirana

ESPORT ADAPTAT DE 18 A 19
 Dilluns i dimecres a l’escola Jaume   

  Balmes de Corbera

AULA DE MÚSICA DE 11 A 12
 Primer i tercer dissabte de cada mes 

  al c/. Major, 102 de Cervelló

FAREM és una associació de familiars de 
persones amb discapacitat intel·lectual 
o física de Vallirana, Corbera, la Palma i 
Cervelló. Es va constituir legalment l’any 
2003 com a entitat sense ànim de lucre.
La principal finalitat de FAREM és promou-
re el desenvolupament personal, la millora 
de la qualitat de vida, els drets i llibertats 
de les persones amb discapacitat intel-

La Palma, 10 anys  
d'independència
Els propers dies 18, 19 i 20 de juliol, l’Ajuntament vol celebrar 
com es mereix l’aniversari del decret que atorgava a la Palma, 
la segregació de Cervelló.
Per això, s’han previst tot un seguit d’actes que comença-
ran el divendres amb la visita del Conseller de Cultura de la 
Generalitat, Sr. Joan Manuel Tesserres, el dissabte hi haurà un 
sopar popular amb ball a càrrec de la Salseta del Poble Sec, un 
cercavila pel poble amb balls tradicionals, un gran espectacle 
infantil i, per acabar, un petit espectacle pirotècnic.
També, s’està preparant l’edició d’un llibre sobre la història i el 
procés de segregació, que anirà acompanyat d’un DVD i que es 
repartirà a tothom durant l’esmentat cap de setmana.
Creiem que aquesta festa és patrimoni de tots i, per això, hem 
preparat els actes de celebració amb aquests objectius: el de la 
celebració i el de la participació.
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Notícies breus

12

RENOVACIÓ D.N.I.
Agents del Cos de Policia Nacional es personaran a la 
Palma durant el mes d’octubre per expedir i renovar 
el D.N.I. 
Podran renovar el D.N.I. les persones que se’ls cadu-
qui 3-4 mesos abans o que encara els falti 3-4 mesos 
per a la renovació.
També podran renovar-lo les persones que l’hagin per-
dut, els que hagin canviat de domicili, els que hagin 
canviat de filiació i els que l’hagin de fer per primera 
vegada.
Totes les persones que vulguin aprofitar aquesta oca-
sió hauran de trucar a l’Ajuntament (tel. 93 672 02 
02) per apuntar-se, donar el nom i el telèfon. 
Documentació que cal portar:

Per la renovació:
- DNI caducat (original)
- 2 fotografies tipus DNI

Per canvi de Domicili:
- DNI actual
- 2 fotografies tipus DNI
- Certificat d’empadronament

Per robatori o pèrdua:
- 3 fotografies tipus DNI

Per la primera inscripció 
- 2 fotografies tipus DNI
- Certificat d’empadronament
- Partida literal de naixement per DNI 
  (caduca als tres mesos)

En aquest cas, el sol·licitant ha d’anar acompanyat 
d’un dels pares o tutor, que acreditarà el domicili.

ESTÀS INTERESSAT 
A BALLAR 
SARDANES?
La Gralla organitza un curset gratuït per aprendre 
a ballar sardanes o perfeccionar-ne l’estil, si ja en 
saps.
El curset començarà el diumenge dia 5 d’octubre 
a les 12,30 del migdia, al Poliesportiu Municipal.
Per a més informació o qualsevol dubte podeu 
trucar als telèfons: 
93 672 01 46 – 93 672 07 34 – 619 159 118.

US HI ESPEREM!!!!

NOUS TELÈFONS 
DE SOREA 

SOREA posa a disposició de tots els ciutadans un nou 
telèfon per a l’atenció comercial amb servei de 8 h a 
20 h de dilluns a divendres:

NOU TELÈFON D’ATENCIÓ AL CLIENT

902 250 070
Pel servei d’avaries mantenim el telèfon que fins ara 
disposàvem amb servei de 24 h tots els dies de l’any:

TELÈFON D’AVARIES

902 250 370

Necessitem les teves opinions y 
suggeriments. 

Utilitza la bústia  
d'atenció al ciutadà  
de l'Ajuntament.

Participa amb
nosaltres!
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Gràcies a les pluges caigudes 
en els darrers dos mesos, la 
Generalitat de Catalunya mit-
jançant un Acord de Govern 
signat el dia 3 de juny, ha 
modificat el decret de sequera 
del 27 de febrer i ha decretat 
l’excepcionalitat 1, per la zona 
del Ter-Llobregat, amb els 
següents termes:

- El Decret de sequera 
continuarà activat fins a 
finals d’any.

- El Govern de la 
Generalitat demana al 
Govern central la derogació del Reial decret de 
mesures urgents i excepcionals, per garantir 
l’abastament a Barcelona.

- La resta de mesures aprovades per via d’emer-
gència, excepte el proveïment d’aigua en vai-
xells i la mesura de la canonada continuarà el 
seu desenvolupament tal i com estava previst.

Per tant, queden sense efecte les mesures restric-
tives anteriors, tot i que es manté la recomanació 
d’ús racional i l’estalvi de l’aigua.

NOU DECRET DE SEQUERA

SERVEIS D’ACCIÓ 
SOCIAL
Des de Serveis Socials D’Atenció Primària, infor-
mem que la treballadora social Eva González 
està de baixa maternal, i fa la seva substitució la 
Meritxell Gavito. 
L’horari d’atenció al públic és:
Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 8:30 a 
14:30h
Dimecres de 16 a 20h
Podeu trucar per concertar visita al telèfon 93 672 
07 73.

INFORMACIÓ D’INTERÈS:
INSERSO: Recordar que està obert el Programa de 
vacances per a gent gran.

Requisits:
Resident a Espanya.
Major de 65 anys.
Pensionista:

- Jubilació del Sistema Públic de pensions
- Viduïtat amb edat igual o superior a 55 

anys.
- Invalidesa, altres pensions i pre-jubilats. 

S’ha de tenir en tots aquests casos 60 anys 
complerts.

Podrà participar amb el seu cònjuge o fills amb 
discapacitat (mínima 65%). En aquest no se’ls hi 
demanarà cap requisit.
Per a més informació sobre la sol·licitud de plaça 
us podeu dirigir als Serveis Socials.

C/Montseny, 16, 1º2º
Telf. 93 672 07 73
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Opinió política

El POBLE DE LES PERSONES 
Ara es compleix un any de les darreres eleccions 
municipals, les que van servir per escollir, un canvi 
de plans per la Palma. 
Aquest canvi de plans, ara mateix, ja és una rea-
litat que es veu reflectida en aquest nou projecte 
de poble que estem desenvolupant, un projecte 
ambiciós, que podem definir-lo com el poble de les 
persones, en el que estem treballant perquè tots els 
ciutadans d’aquest poble ens sentim orgullosos de 
viure a la Palma, procurant uns millors serveis, més 
propers i amb la intenció de millorar la qualitat de 
vida i de mantenir els nostres trets d’identitat com a 
poble petit que som i que volem seguir sent.    
Sobre aquesta base, podem estar orgullosos d’afir-
mar que estem molt a prop de poder realitzar l’apro-
vació del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal), després d’haver estat treballant intensa-
ment per tal de recollir les inquietuds dels ciutadans 
a través de la nova posada en marxa del Consell 
Assessor. Estem especialment satisfets perquè en-
tenem que en aquest nou POUM hem plasmat 
aquells aspectes relacionats amb l’equilibri entre el 
creixement, els serveis i la màxima protecció cap 
al nostre entorn. Un POUM que, entre d’altres 
aspectes, es defineix per no excedir en cap cas dels 
400 habitatges, incloent-hi els situats al sector de 
Ca n’Ollé, on s’ha aconseguit una rebaixa impor-
tant d’habitatges, protegir el Pla de Sant Joan com 
a espai de protecció especial i garantir-ne la seva 
preservació i conservació.
Respecte a la variant de la Palma, ja podem dir que 
disposem d’un traçat alternatiu al proposat per la 
Generalitat, en què es preserva l’entorn de la riera 
i de la part del passeig del roure i de l’obaga. No 
cal dir que aquesta és la variant que defensem i que 
estem treballant en tots els nivells per tal que sigui la 
única possibilitat de variant per la Palma.
Un altre aspecte important és el referent a l’accessibi-
litat de les persones. Durant aquest any hem suprimit 
gran part dels aparcaments de sobre les voreres, man-
tenint en bona part el total de places d’aparcament 
total i facilitant l’accés a peu. També estem treballant 
en els projectes de remodelació de diferents carrers 
del poble, com són l’av. Catalunya o el carrer Pirineu, 
per tal de donar preferència als vianants.

Tal com vàrem anunciar, aquest any celebrarem la 
4a edició de la Fira del Mineral i de la Pedra i apro-
fitem, també, per a convidar-vos molt especialment 
a la celebració dels 10 anys d’independència de la 
Palma, una festa emotiva i fidel que reflexa la nostra 
història més recent, que es durà a terme els dies 18, 
19 i 20 de juliol.

BALANÇ 1 ANY
La informació que des de CIU oferim a la ciutadania de 
la Palma, és objectiva i contrastable. Per això, ens posem 
a disposició dels qui en vulguin conèixer els detalls amb 
major profunditat, per no deixar lloc a dubtes i per contri-
buir a la credibilitat que la política mereix. CIU, treballa i 
treballarà amb veracitat, amb rigor i amb esperit de servei 
a la Palma. Per això, el que s’afirma en aquest escrit està 
lluny de la crítica partidista. Pretén, això sí, informar sobre 
aspectes cabdals, perquè les veïnes i els veïns de la Palma 
puguem decidir lliurement i amb coneixement. 
A curt termini, el balanç no és dolent, perquè no ha passat 
res d’important. A mig i a llarg termini, el balanç és fran-
cament molt preocupant, perquè no s’ha fet res sobre els 
temes importants i, ja actualment, hi ha perills reals per 
creure que des de fora ens imposaran decisions vitals que 
poden acabar afectant greument el nostre poble. Anem 
per parts.
TOT ATURAT. S’han aturat els projectes de remodelació 
dels carrers per a fer-los accessibles: malgrat que hi ha 
pressupost. No s’han redactat projectes, ni tampoc s’han 
modificat aquells projectes ja redactats i a punt d’executar 
que no agradaven a l’equip de govern actual. S’han aturat 
tots els projectes mediambientals: no s’ha fet l’escola de 
natura; ha marxat la persona que havia estat contractada 
per aquesta feina, i la Palma ha perdut els quasi 30.000 € de 
subvenció per a pagar aquest treballador. S’han fet diverses 
neteges de la riera, amb maquinària pesant, contravenint 
les indicacions de l’Agència Catalana de l’Aigua. S’ha atu-
rat la construcció d’un parc infantil, pel que hi havia diners 
en el pressupost i concurs adjudicat. 
GOVERN INCOHERENT I QUE FALTA A LA 
VERITAT. La Palma Sempre/Iniciativa, va dir que el 
Conveni amb Ciments Molins era una atrocitat mediam-
biental i una patrimonialització del nostre poble, perquè 
el conveni servia per obtenir diners a canvi de malmetre 
l’entorn natural. El govern tenia l’ocasió d’estripar aquest 
conveni sense cap més consequència que la de deixar de 
rebre els diners. No obstant això, consta per escrit que el Sr. 
Xavier González, actualment Alcalde de la Palma, demana 
a la Generalitat, que autoritzi a Ciments Molins foradar la 
pedrera Anna, a major profunditat. Això és el mateix que el 
Sr. González va denunciar públicament, quan era president 
i actuava en nom de l’entitat mediambiental, el Pèlac. 
També es falta a la veritat quan el govern parla del 
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creixement urbanístic. La Palma Sempre/Iniciativa per 
Catalunya, va fer bandera de la seva oposició al creixe-
ment urbanístic, però ara fa pocs dies, s’ha aprovat un Pla 
Director d’Aigües que preveu una població per damunt 
dels 5000 habitants, i s’ha reconegut públicament la volun-
tat d’urbanitzar el camí del cementiri, justament, allà on, 
segons els actuals governants, no s’hi hauria de construir 
res. 
SENSE DEMOCRÀCIA. No s’ha fet cap procés de partici-
pació ciutadana per a evitar preguntes. No s’ha reunit mai, 
el consell de garantia de la pluralitat informativa, malgrat 
que existeix l’obligació de fer-ho. Ja no es fan entrevistes de 
TV a la ciutadania de la Palma. No s’ha fet cap entrevista 
a cap representant de CIU, malgrat que servim la Palma, 
amb el mateix número de regidors que la Palma Sempre/
Iniciativa per Catalunya. CIU s’ha vist obligada a reclamar 
protecció als tribunals, perquè l’Alcalde ha vulnerat drets 
fonamentals de la democràcia participativa dels regidors, 
com a representants de la ciutadania de la Palma. 
GOVERN VULNERABLE. El conseller Nadal ha decla-
rat per escrit, que la Generalitat preveu construir la variant 
de la Palma, seguint el traçat de la riera, eliminant-se així 
el Passeig del Roure i els horts. El govern no ha fet res 
per evitar-ho. En un altre àmbit, els regidors del govern 
no s’han oposat a la possibilitat que la Generalitat pugui 
decidir que el Pla de Sant Joan pugui esdevenir una àrea 
residencial estratègica. 
AGILITAT EN EL TRÀNSIT. Felicitem que s’hagi signat 
un conveni de col·laboració entre Corbera i la Palma pel 
que Corbera posa a disposició de la Palma, un policia 
municipal, que ajuda a regular el trànsit de la carretera 
en hores punta. Gràcies a aquesta mesura, globalment, el 
trànsit va molt millor. 
Malgrat aquest element positiu, des de CIU vivim amb 
molta preocupació la situació que s’està produint al nostre 
poble i volem dir que estem al servei de les persones i dels 
interessos de la Palma. Mai faltarem ni a l’esperit de servei 
ni a la veritat.

Josep Maria Llop i Rigol 

                                           
L´URBANISME DE CiU ENS HIPOTECA
Ja als anteriors articles vàrem publicar que no volí-
em ser hipotecats pels convenis urbanístics que CiU 
estava signant en plena fase de la revisió del Pla 
General del nostre  poble.
Ara i des d’aquestes línies volem fer una denúncia 
pública del que ens pensàvem que podia passar i 
que malauradament ara constatem.
Especial rellevància pren el conveni urbanístic sig-
nat amb els propietaris de Can Ollé (recordem que 
hi ha un Pla Parcial que s´està desenvolupant en 

aquests moments) i que lliga no solsament el capítol 
econòmic, sinó els terrenys per a l’ampliació del 
col·legi públic El Solell i el trasllat de l´actual camp 
de futbol.
Hem de dir amb rotunditat que CiU menteix quan 
afirma que l´Ajuntament té aturat aquest Pla Parcial 
i ens reafirmem, en base als següents fets:

1 Desconeixem els acords verbals a que CiU va 
arribar amb aquests propietaris, però podem 
assegurar que  les seves pretensions (volen 
construir 292 habitatges) són una absoluta 
barbaritat.

2 Els primers passos que donava aquest Pla 
Parcial indicaven que es podria construir al 
voltant d´uns 90-95 habitatges (tipologia uni-
familiar aparellada i alguns blocs de pisos). 
Recordem que en aquell moment CiU que 
estava present a l ´Associació de Veïns del 
poble, defensava aquest límit de construcció.

3 Al mes de juliol de 2007, la Direcció General 
d´Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, 
rebutja la proposta de CiU d’edificar 292 ha-
bitatges i per tant, resta a l’espera de la nova 
proposta que l’ha de fer arribar l’actual equip 
de govern municipal.

4 En aquests moments els propietaris de Can 
Ollé es neguen a fer cap pas endavant si 
l´Ajuntament no accepta les seves propostes, 
suposadament pactades amb CiU.

Això pot comportar dues possibilitats:
A Acceptar les seves pretensions i negociar-

les, ja sigui a Can Ollé o a altres indrets del 
poble.

B  No acceptar-les i això comportaria:
- Haver de compensar-li patrimonial-

ment per la cessió anticipada delster-
renys i per les obres d’urbanització.

- Despeses derivades de l’atorgament de 
la transmissió.

- Retornar la prestació dinerària de 
750.000 € efectuada al moment de 
l’aprovació inicial de la modificació ... 
etc.  

Com poder veure i segons el senyors de CiU, la sig-
natura d’aquests convenis no implica cap obligació 
ni condicionament pel futur govern municipal.
Fins quan haurem d’aguantar les seves mentides, la 
seva prepotència i la seva hipocresía? 

La Palma, juny 2008



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
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


