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Balanç i perspectives de futur
Durant aquests darrers anys la Palma ha fet
un esforç mereixedor de tot elogi, que poc
a poc està conduint el nostre poble vers una
situació de primer nivell. Aquests resultats
són la conseqüència de la participació, del
compromís i de la col·laboració de tothom.
Primerament, de totes les sensibilitats de la
ciutadania, que han fet sentir la seva veu.
També, de les entitats i associacions, que han
aportat els elements necessaris per un teixit
de la societat civil fort. I, per últim, de tots
els regidors del consistori, que han canalitzat
temes d’interès general. Tothom qui ha volgut
ha pogut ser partícip d’aquesta fase inicial
que defineix el què serà el nostre municipi en
les properes dècades. En aquesta fase final
del mandat, i abans que comenci el període
electoral, voldria fer palès, també, l’agraïment
personal i col·lectiu més sincer vers l’equip de
govern, així com també vers totes aquelles
persones de dins i de fora del municipi que
han destinat una part molt significativa del seu
temps, dedicació i compromís al servei d’un
projecte de poble de tots i per a tots.
Gràcies a aquest esforç d’aportació i de
renuncia col·lectiva per part de tots, la Palma
ja comença a estar “guapa” i preparada per
ser un poble d’oportunitats pels qui tenim la
sort de poder-hi viure.
Durant quasi 2 anys, el govern, els regidors
i la ciutadania hem fet un esforç de consens
de gran nivell per posar-nos d’acord sobre el
model de municipi que volem per a nosaltres
i pels nostres fills. A grans trets, hi ha tres
“Idees Força” que defineixen aquest model.
En primer lloc, el nostre ha de ser un poble
petit, sostenible i garantidor de la qualitat
ambiental. A grans trets això significa que,
d’acord amb aquest consens, la Palma no
superarà el llindar dels 1000 habitatges nous,



que s’aplegaran a l’entorn del municipi, i que
es preservaran els espais forestals i rústics
així com els de patrimoni local. Des del punt
de vista mediambiental, la riera i el seu entorn
seran l’eix vertebrador del municipi, i la recuperació de la fauna i la vegetació pròpies un
objectiu de la col·lectivitat. Econòmicament,
els 2000 habitatges totals del municipi pagaran el manteniment dels serveis, i el nou parc
tecnològic les inversions que es necessitin en
el futur.
En segon lloc, el consens també ens demana
que el nostre sigui un municipi amb bona qualitat de vida. Cal que hi hagi places publiques,
nous equipaments preparats per les demandes de servei dels propers anys i un espai
públic accessible i segur. Evitar el trànsit de
Corbera és ja un objectiu compartit que augmentarà la qualitat de vida, la seguretat pels
vianants i obrirà un gran ventall de possibilitats de reorganització i disseny de l’avinguda
Catalunya.
En tercer lloc, la Palma ha de ser un poble
d’oportunitats pels seus habitants. Trobar
feina de qualitat a prop de casa, habitatge
protegit pels nostres joves, la nostra gent
gran o persones que pateixen situacions difícils, i una assistència social fonamentada en
criteris d’igualtat, d’universalitat i de rigor són
objectius que el model d’aquest nou pla d’ordenació urbanística municipal permet assolir
en un període relativament curt.
Encara falta molta feina per fer i no voldria
transmetre cap imatge triomfalista. No obstant, no posar en coneixement de la ciutadania
la direcció del model de consens que junts
estem a punt d’iniciar significaria no donar
visió actual i de futur del nostre municipi.
Us encoratjo a continuar treballant pel poble
que junts ens mereixem.
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El POUM de la Palma
arriba a la seva
aprovació inicial,
prevista per abril de 2007
El nou planejament urbanístic de la Palma
de Cervelló es redacta a partir de la voluntat
de l’equip de govern de disposar d’un planejament municipal, atès que fins l’actualitat
el planejament vigent al municipi és el de
Cervelló. L’objectiu, doncs, és dissenyar un
pla general (POUM) adequat a les necessitats
actuals i futures dels ciutadans, dotant-lo dels
sistemes, els equipaments i les infrastructures
necessàries, seguint criteris de desenvolupament sostenible.
El procés de redacció, iniciat el març de
2005, ha gaudit d’un intens procés de participació ciutadana, amb enquestes a la població
i més de 200 hores de reunions de treball
amb diferents agents socials i polítics del
municipi, conjuntament amb l’elaboració de
l’Agenda 21 Local. En aquest sentit, per iniciar
el procés de participació ciutadana, l’equip
redactor del POUM va elaborar el document
“Criteris, objectius i elements de reflexió per a
l’inici del debat de Participació Ciutadana en la
revisió del planejament vigent de la Palma de
Cervelló”. En aquest document es plantejaven
diverses alternatives que pretenien definir
els límits entre els quals es situaria el model
de municipi, consensuat per la participació
ciutadana, que ha inclòs diferents jornades de
treball, exposicions públiques i enquestes als
ciutadans de la Palma de Cervelló.
Fruit del desenvolupament de l’intens programa de participació ciutadana, es va elaborar l’”Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal del municipi de la Palma de Cervelló”.
En aquest document es consideraven tres
alternatives diferents de desenvolupament del
municipi i es prenia una com a opció desitjable. El 20 de desembre de 2006 es va aprovar
l’avanç de POUM, que ha estat sotmès a infor-

mació pública de l’11 de gener al 21 de febrer
de 2007. Durant aquest procés d’informació
pública els ciutadans han pogut presentar
les al·legacions, alternatives o suggeriments
que han cregut oportunes, les quals han de
ser analitzades i valorades amb l’objectiu de
confirmar o rectificar la proposta de POUM
que es presentarà a aprovació inicial el proper
mes d'abril.
Un cop aprovada la versió inicial del POUM
aquest restarà a exposició pública durant
dos mesos, termini en el qual el ciutadans el
podran analitzar i, si cal, continuar indicant
suggeriments per a la seva millora mitjançant
la presentació d’al·legacions.
En qualsevol cas es presentarà una proposta
de POUM amb un alt contingut social, on l’objectiu de servir a les necessitats presents i
futures de les persones ha estat una prioritat:
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espais per a equipaments sanitaris, docents,
socials, esportius, per a l’administració, millores en la mobilitat i preservació de tres grans
sectors: el Pla de Sant Joan, l’Obaga i la Riera.
Es planteja socialitzar les plusvàlues urbanístiques augmentant les cessions per sobre del
mínim legal dels sectors de nou creixement,
el que permetrà obtenir més sòl per a equipaments i zones verdes públiques. Les obres
d’infrastructures fora de sector permetran
resoldre dèficits històrics com son el sanejament integral de la riera, un nou pont d’accés,
la connexió fins la plaça Puigmajor, els carrils
bici o el desdoblament del tram final de la carretera entre Can Vidal i la N-340, entre moltes
altres obres. Finalment, també s’ha previst
socialitzar part de les plusvàlues urbanístiques
mitjançant la signatura de convenis en aquells

sectors que poden contribuir a millorar les
polítiques socials actives (habitatge social,
restauració d’habitatges, adequació de l’espai
públic i dels serveis i equipaments necessaris
per la correcta cohesió social, ...).
Aprofitem aquestes ratlles per agrair molt
sincerament la col·laboració rebuda de tots
aquells ciutadans que han col·laborat altruistament en millorar el disseny del futur del municipi. Els encerts de la inicial del POUM segur que
en seran la millor recompensa. El que necessiti
millores podrà ésser esmenat si gaudeix d’ampli consens de cara a la versió provisional del
POUM. Us encoratgem, doncs, a continuar
participant amb els vostres suggeriments.
Cal no oblidar que, al final, un cop aprovat el
POUM, aquest ha de servir en primer lloc als
avui residents al municipi.

Criteris que s’han seguit per desenvolupar els objectius en la redacció de la
inicial del POUM:
• Criteris i lògica de municipi autònom.
• Incrementar la dotació de zones verdes i equipaments per al municipi, suplint les mancances existents i dimensionant-los preveient el creixement del municipi.
• Adoptar mesures per millorar la mobilitat municipal, deixant la variant del municipi en
mans de la Generalitat.
• Preservar el Pla de Sant Joan, l’obaga i la riera de Rafamans com a sòl lliure d’edificació.
• Planificar una política d’habitatge social.
• Preveure sòl per a activitats econòmiques i tecnològiques que permetin el desenvolupament professional del municipi.



la Veu

Propostes incloses en la inicial del POUM
• Es preveu la planificació de menys de 600 habitatges nous pels propers 16 anys, dels
quals un mínim aproximat de 120 seran habitatges socials, permetent l’accés a una llar
a col·lectius socials més desafavorits econòmicament. Cal considerar que en aquest
càlcul no hi ha inclosa la promoció de Can Ollé actualment en tràmit.
• S’incrementarà la superfície destinada a equipaments i zones verdes per suplir les
mancances existents. Els increments previstos es situen al voltant dels 60.000 m2
d’equipaments i d’aproximadament 230.000 m2 de zones verdes.
• Els nous equipaments es concentren a la banda dreta de la riera, aigües avall, dissenyant una correcta accessibilitat a la zona a través de l’arranjament del Camí del Roure.
També es crearà una nova àrea d’equipaments, el més cèntrica possible, per fer-los
més accessibles als habitants.
• Es desclassificarà bona part del sòl del sector urbanitzable d’ús industrial de Can
Gispert, per tal d’incloure’l dins de l’àmbit de sòl no urbanitzable, amb la conseqüent
preservació d’aquesta àrea forestal.
• Es crearà una àrea d’activitats econòmiques (parc tecnològic) a la zona de Can
Mascaró. Aquesta zona ha de permetre la instal·lació de centres de direcció, investigació, disseny i recerca. Paral·lelament, es dimensionaran els accessos adequats a les
noves necessitats i es facilitarà l’accés peatonal des del nucli urbà, mitjançant l’adequació de la carretera BV-2421 des de l’accés al municipi fins al pont nou, connectant
també Can Vidal.
• El sector d’activitats econòmiques (parc tecnològic) permetrà obtenir com a zona
verda pública l’àrea que ocupa la major part del Pla de Sant Joan més propera al nucli
urbà. La intenció és la de donar resposta a una reivindicació social pràcticament unànime al municipi.
• Les àrees de desenvolupament residencial es fixen properes al nucli per tal de generar
una major compacitat d’habitatges i proximitat de serveis per tal de no incrementar la
necessitat de mobilitat.
• S’obrirà un nou vial que comunicarà l’Avinguda Catalunya amb la plaça Puigmajor, per
sobre del torrent de Santa Rita. També hi haurà un pas peatonal que connectarà el
carrer Canigó i el futur desenvolupament residencial a l’altra banda del torrent (sector
Gispert).
• L’àrea d’activitats extractives (l’argilera de Ciments Molins) tindrà assignat aquest ús i una
clau urbanística pròpia en l’àmbit de la concessió actual, de manera que no se’n podrà
ampliar la superfície ni la tipologia d’ús. S’ha previst autoritzar exclusivament la restauració mitjançant el dipòsit de terres i/o runes inertes, evitant l’ús com a abocador.
• Es protegirà la zona de la riera de Rafamans i el Pla de les Hortes mitjançant la figura
de parc fluvial públic per aconseguir preservar una de les parts del municipi amb un
valor natural més elevat i interessant.
• Es crearà una reserva de serveis tècnics al sud-est del terme per, si cal, construir una
depuradora pròpia pel municipi.
• S’ha previst una reserva d’equipaments que pugui destinar-se a una deixalleria, en el
cas que esdevingui necessària la seva construcció el dia que s’assoleixin els 5.000
habitants.
• Es crea un catàleg de béns a protegir, amb l’objectiu de preservar aquells valors
arquitectònics, arqueològics o culturals del municipi, limitant-ne les transformacions.
Queden incloses en aquest catàleg les masies situades en sòl no urbanitzable.
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Mil dies construint la Palma
Aquesta edició especial de la Veu vol posar de relleu les novetats i les millores
més importants que s’han produït al llarg d’aquests 3 anys i mig de govern municipal. Lluny de cap altra pretensió, l’objectiu d’aquest número de la Veu és el
de contribuir a refrescar la memòria per oferir perspectiva històrica i de futur,
ara que encara no estem en la campanya electoral per escollir el nou govern
municipal.
El recull que s’ofereix no és un llistat d’actuacions, sinó que intenta donar visió i
perspectiva. Finalment, l’organització en àrees de govern només busca facilitar
una lectura ràpida i transversal.

MEDI AMBIENT: LA PALMA
NETA I ENDREÇADA
La Palma és un dels pocs pobles de les
comarques metropolitanes on predomina
de forma majoritària el bosc. El nostre
municipi té una extensió de 5.5 Km2, dels
quals, 3.5 són forestals o rústics. Tota
la riba dreta de la Riera de Rafamans
(des de les Cases de l’Aristot fins a Can
Mascaró), el Pla de Sant Joan i les muntanyes que donen accés a la Pedrera
de Ciments Molins i al terme de Pallejà,
així com els penya-segats i boscos que
s’alineen al llarg de la carretera BV-2421
fins a Corbera són un patrimoni que cal
conservar i potenciar com un dels nostres
actius principals.
Des del vessant urbà i cívic s’ha treballat
perquè el reciclatge sigui una filosofia de
vida que de forma clara i decidida formi
part dels costums i identitat de la ciutadania de la Palma.
Seguint aquests objectius i aquesta línia, les
actuacions principals han estat les següents:
• Redacció del Pla d’emergències Muni
cipals. L’objectiu d’aquest pla és dotar
el municipi dels instruments per lluitar de
forma organitzada contra emergències, de
forma molt especial contra el risc d’incendis forestals. La col·laboració de l’Ajunta-
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ment amb la Diputació I la Generalitat i la
participació ciutadana han permès redactar un document complet, que determina
el grau de les emergències de major risc
al nostre municipi. Aquest pla s’actualitza
cada any i dóna resposta a la necessitat
d’actuacions ràpides i organitzades davant
de contingències: incendis, inundacions,
nevades, despreniments i risc sísmic.
Tala d’arbres a la franja perimetral de
25 metres a l’entorn del casc urbà.
L’estima pel nostre bosc, les sequeres i
les altes temperatures d’aquests darrers
anys, han fet molt recomanable no vacil·lar
en l’objectiu de fer tot el que sigui possible
per protegir el nostre bosc. A més, per tal
d’evitar riscos i ajudar les persones, s’ha
assumit íntegrament el cost de la franja
perimetral de protecció a la urbanització
de Can Vidal.
Compra de motxilles d’aigua i eines
per atacar els moments inicials d’un
incendi. Actualment la Palma disposa de
més de 20 motxilles, així com de pales,
pics i serres per atacar l’inici d’un incendi.
El llistat de voluntaris del pla d’emergències es va actualitzant cada any i l’Ajuntament de la Palma està obert a aquelles
persones que vulguin ser voluntaris per
aquests casos.
Soterrament de tots els contenidors
del municipi. Aquesta actuació, més enllà
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a de primera
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de l’aspecte urbanístic, està dissenyada
per donar suport integral a dos objectius:
la Palma neta i la Palma que recicla. Les
illes de contenidors estan pensades per
facilitar al màxim la tasca del reciclatge:
amb un sol viatge a l’illa de contenidors
més propers podem llençar el rebuig, el
cartró i el paper, el vidre i el plàstic. Avui
gaudim d’un poble molt més net i amb
uns altíssims nivells de reciclatge. En el
futur caldrà introduir algunes millores que
facilitin la tasca del reciclatge, com per
exemple les bústies per al cartró, que
hores d’ara semblen un xic estretes.
Increment de les papereres. Quasi
a cada cantonada del municipi trobareu
una paperera. Gràcies a aquesta aposta,
així com al servei de neteja municipal,
la Palma és un poble net. També s'han
col·locat cendrers a l'entrada dels edificis
públics per tal que els qui encara són
fumadors no hagin de llençar la burilla a
terra.
Instal·lació de  contenidors per a
la recollida de les defecacions de les
nostres mascotes. La Palma disposa de
6 papereres equipades amb bosses tipus
guant per recollir les defecacions dels
animals de companyia. La conducta cívica
i higiènica de la major part de la ciutadania
topa sovint amb el comportament d’unes
poques persones que no s’adonen de la
importància de recollir els residus que
generen els animals. Amb la finalitat de
facilitar i encoratjar aquestes actituds,
s'han instal·lat 6 recollidors d’excrements
a les zones més transitades pels nostres
gossos i els seus amos. La guàrdia municipal vetllarà per ajudar les persones que
puguin trobar-se en alguna dificultat.
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OBRES, SERVEIS I URBANISME:
PER UNA PALMA ACCESSIBLE
I SENSE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES

•

Eixamplament de la carretera BV2421 al seu pas per la plaça de l’Església. L’accident que un camió carregat
de gas propà va patir en aquest punt
quilomètric el més de Març de 2001 ha
estat la causa principal per afrontar unes
obres de molt alta complexitat que, addi
cionalment, haurien de facilitar l’accés al
C. Canigó, per una banda, i l’accés peatonal per una vorera que es construiria pel
costat de la Plaça de l’Església. El projecte i l’execució de les obres va comportar
la implicació de totes les administracions
catalanes (ajuntaments veïns, Diputació i
Generalitat) atès que per aquesta carretera comarcal hi circula una mitjana de
19.500 vehicles diaris. La complexitat
de l’obra va augmentar perquè la seva
realització exigia l’enderroc de la rectoria.
Avui, gràcies a aquesta actuació, el trànsit en aquest punt quilomètric és segur i
les persones poden ja caminar des de la
benzinera fins al final del poble al llarg de
tota l’Avinguda Catalunya.

•

Reurbanització de diversos carrers
del municipi. Els carrers Cadí, Montseny
i Canigó han canviat la seva fisonomia
anterior per una altra de moderna, accessible, endreçada i pràctica per a tothom.
Avui, les voreres amples, els tarongers,
el nou enllumenat i la supressió dels pals
que estaven al mig del pas conformen
una trama urbana molt més adequada perquè hom hi pugui passejar amb
tranquil·litat i còmodament. Sota terra,
s’ha instal·lat l’estesa de nou cablejat de
l’enllumenat, del telèfon i altres. Finalment,
el clavegueram dels carrers afectats per
aquesta remodelació s’ha desdoblat entre
les aigües residuals i una canonada específica per les aigües pluvials.

•

Construcció de la vorera i adequació
de places d’aparcament als trams no
urbanitzats de l’avinguda Catalunya des
del carrer Pau Bogunyà i en direcció a la
benzinera, i reurbanització de l’altra costat de l’avinguda Catalunya des del carrer
Sant Josep fins al revolt de la benzinera.
Avui el pas de vianants està garantit d’un
extrem a l’altre de l’avinguda Catalunya.

Donada la situació de dèficit de la Palma
calia actuar en dos fronts. En primer lloc,
era necessari resoldre qüestions urgents
que, per una o altra raó, podien representar algun perill important per a les
persones del nostre poble. En segon lloc,
calia començar reformes estructurals i
de fons que encaminessin el municipi cap
a l’objectiu que poc a poc hem d’anar
assolint entre tots i amb tothom: un poble
accessible i sense barreres.
A grans trets, les actuacions més destacades
són:
•
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Adequació dels carrers més malmesos i transitats del municipi. Els carrers
Cadí, Montseny, Montsant, Canigó, Joan
XXIII, Pau Bogunyà, Sant Josep i Sant
Jordi han millorat molt significativament
el seu aspecte i, sobretot, la qualitat amb
que s’hi pot passejar i transitar. Alguns
d’aquests carrers requereixen remodelacions de més profunditat que s’hauran de
portar a la pràctica quan hi hagi un bon
projecte i un pressupost que ho permeti.

•

Adequació i legalització de totes les
instal·lacions elèctriques públiques
del municipi. Durant 2 anys i mig les nostres instal·lacions elèctriques s’han anat
posant al dia, evitant així el risc de descàrrega i assolint un millor funcionament.

•

Disminució de la probabilitat de talls
de llum. La Palma estava acostumada
a talls de llum freqüents, que podien
durar des d’unes quantes hores fins a
uns quants dies. Gràcies a la inversió que
FECSA-Endesa ha realitzat sobre les línies
elèctriques, seguint les indicacions del
govern municipal, la probabilitat de talls
de llum sota circumstàncies normals és
molt baixa. La interconnexió de la Palma
amb la zona de Can Vidal facilita que en el
cas de produir-se un problema a la línia hi
hagi més d’una font d’abastament elèctric
al municipi.

la Veu

•

Soterrament del transformador de
FECSA-ENDESA situat al costat del
polisportiu i construcció d’una placeta. Aquesta obra ha recuperat per al
municipi un espai que estava ocupat per
instal·lacions elèctriques i que, ara, serveix de zona lúdica i de descans, així com
d’esponjament d’una de les àrees més
densificades del nostre poble.

•

Reconstrucció i millora de la Placeta
de la Timba i les escales del carrer
Sant Isidre. Arran de la ruptura que va
produir-se a la canonada d’impulsió de
l’aigua, i que va esbotzar el mur que dóna
suport a la carretera de la Palma i a les
escales del carrer Sant Isidre, va caldre
endegar una actuació important. Es va
canviar la canonada d’impulsió perquè
passés pel mateix costat de la plaça de
l’Església, es va construir un mur suficient
que donés suport a la carretera i evités
que cap vehicle no pugui caure al carrer
Sant Isidre, es van reconstruir i millorar
les escales d’accés entre la carretera i
el carrer Sant Isidre i, finalment, es va
reconstruir i millorar la Placeta de la
Timba i la font.

•

Adequació de  aparcaments provisionals, un als terrenys de Ca n’Ollé, sota
de la benzinera, i un altre al passeig de
Santa Rita. Aquests aparcaments ajuden
a descongestionar el poble de cotxes que
poden tenir alguna dificultat per trobar
aparcament.

•

Establiment de zones blaves d’aparcament gratuïtes. Amb la finalitat d’ajudar la rotació de vehicles i facilitar les
compres al comerç de la Palma, s’han
habilitat diverses zones (Avda. Catalunya
i carrer Cadí) on es permet l’aparcament
gratuït durant 45 minuts mitjançant una
tarja/rellotge que es pot trobar a l’Ajuntament o a qualsevol establiment comercial
del municipi.

•

Adequació dels parcs infantils i canvi
de tot el mobiliari. L’esponjament dels
terrenys i l’aportació de sauló, així com
el canvi del mobiliari dels nostres parcs
infantils, han fet possible que avui els
nostres infants puguin jugar en condicions

una mica millors de les que hi havia fins fa
relativament poc. Som conscients que la
situació no és encara l’òptima, però que la
millora ha estat bastant significativa.
•

Tasques de manteniment com tapar
forats, pintar bancs i mobiliari urbà, augment de bancs i de papereres, neteja
d’embornals i altres, han experimentat una
millora no gens menyspreable. L’increment
de personal de la brigada ha fet possible
que, en bona part, aquests serveis tinguin
una periodicitat determinada.
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JOVENTUT: PER UN
JOVENT MOTOR DE CANVI
DE LA SOCIETAT

•

Potenciació de l’Aula d’autoformació Pasqual Ollé. L’Aula d’autoformació
permet que els joves de la Palma puguin
preparar-se per un examen que els donarà
accés a un cicle de grau mitjà. Joves que,
un cop acabat l'ESO, necessiten reforç
acadèmic per accedir a una formació
professional més tècnica i pràctica que la
formació merament universitària. A més a
més, l'Aula ofereix també cursos tutorials
d'informàtica, als quals hi tenen accés
tota la població de la Palma a partir dels
setze anys. El trasllat de l'Aula d'autoformació Pasqual Ollé des de la biblioteca a
unes noves instal·lacions al carrer Sant
Jordi nº 1, molt més amplies i més ben
equipades, va permetre millorar el servei
als seus usuaris.

•

Col·laboració amb activitats lúdiques.
La regidoria de cultura ha esmerçat recursos materials i intangibles, col·laborant
amb el nostre jovent perquè organitzin
concerts diversos, així com el Xapulina
Roc i altres actuacions. El projecte “Sona
Centre”, circuit de música jove del Baix
Llobregat Centre, facilita la mobilitat del
jovent entre els pobles del nostre entorn.

L’objectiu principal ha estat dotar la nostra gent jove d’eines perquè puguin ser
independents en tots els àmbits, de forma
que la força i la creativitat puguin ser
motor de canvi de la nostra societat. Per
això, s’ha actuat en dos fronts principals.
Per una banda, una actuació de formació
i d’informació continuada. Per l’altra, oferint la possibilitat de lloguers d’habitatges
a bon preu. Les actuacions principals han
estat les següents:
•

•

1

Creació del Punt d’Informació Jove.
Des de l’any 2004 funciona aquest servei
d'informació, assessorament i suport pels
joves del municipi, mitjançant una informació interdisciplinar, objectiva, rigorosa i
actualitzada que tracta de donar resposta
a les seves necessitats. Ofereix informació laboral, cultural i de lleure, social i
sobre formació. Està ubicat al carrer Sant
Jordi nº 1 i té, també, un punt estàtic
a l’Institut de Corbera. El Butlletí Jove,
butlletí electrònic que s’envia per correu
electrònic a tots els joves del municipi que
hi estan subscrits, la viatgeteca i altres
eines són novetats molt interessants que
s’han desenvolupat al llarg d’aquests 3
anys i mig.
Creació de la Borsa d’Habitatge Jove.
L’Ajuntament va adherir-se al sistema de la
“borsa d’habitatge jove”, gràcies al qual el
jovent que busca pis de lloguer el podrà
trobar dins d’un grup de municipis propers
a la Palma. El Punt d’Informació Jove
canalitza les demandes dels nostres joves
i coneix també la situació de l’habitatge
de lloguer assequible a la Palma. Gràcies
a aquest sistema, els propietaris que
tenen pisos per llogar ho poden fer amb
la certesa que cobraran, que el pis estarà
sempre en bones condicions i que l’administració es responsabilitzarà d’aquests
compromisos. El jovent, gràcies a aquest
sistema, pot accedir a lloguers econòmics dins d’una àrea propera al municipi.
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CULTURA POPULAR I ENTITATS:
COMPROMESOS AMB LA
CULTURA PALMARENCA
El repte ha estat enfortir i consolidar les
entitats, en el moment en que l’ajuntament
adquireix capacitat de gestió. Aquesta ha
estat una tasca difícil, sobre tot perquè
sovint es demana de l’Ajuntament que
substitueixi el paper de les entitats. L’àrea
de Cultura ha combinat la col·laboració
municipal amb el dinamisme i la potència
que les entitats aporten al teixit associatiu. Les actuacions més destacades han
estat:
•

•

Potenciar les entitats culturals amb la
signatura de convenis de foment. S’ha
creat un conveni genèric de foment cultural que ha permès desenvolupar cadascun
dels convenis particulars. Hores d’ara,
totes les entitats que realitzen activitats
de forma regular disposen d’un instrument
per a relacionar-se amb l’ajuntament de
forma objectiva i obtenir les subvencions
per a les seves activitats. S’han signat
convenis amb la Germandat de Sant Isidre,
la Gralla, el Grup de Teatre de la Palma, el
Grup de Cantaires, l’Aliança Palmarenca i
les Puntaires de la Palma.
Crear una estructura organitzativa
per a les activitats anuals. Gràcies a
aquesta estructura s’organitzen, conjuntament amb les entitats, les següents activitats anuals: Festa de Cap d’any, Cavalcada
de Reis, Carnestoltes, Festa Major de
Sant Isidre, Festa Major d’Agost, Diada
Nacional de Catalunya, Festes de Nadal.

•

Duplicar el pressupost i la inversió en
cultura. La compra de nous escenaris,
cadires i altres equipaments culturals són
exponents d’aquest dinamisme i d’aquest
interès per la millora contínua.

•

Col·laboració decisiva en l’èxit de la
Fira Mineral i de la Pedra. La regidoria
de cultura ha col·laborat de forma molt
decisiva en l’èxit de la Fira Mineral i de
la Pedra de la Palma, tant pel que fa a
la presència d’entitats com pel que fa a
aspectes més estratègics.

GENT GRAN: MÉS PER A
LA NOSTRA GENT GRAN
El Casal de la Gent Gran ajuda els nostres
avis a trobar-se i a compartir estones gra
tificants. Dins aquesta àrea podem destacar les següents actuacions:
•

Constitució d’una nova entitat que
aplega la gent gran de la Palma.
Per primera vegada la nostra gent gran
pren la iniciativa i s’autoorganitza, creant
l’”Associació del Casal de la Gent Gran de
la Palma”. Gràcies a aquesta entitat ara
serà possible fer més activitats i buscar
tota mena de subvencions, siguin aquestes públiques o privades.

•

Potenciació de les activitats al
Casal de la Gent Gran. La festa de
la Castanyada, Sant Jordi, la turronada
de Nadal, la Trobada Intergeneracional,
la caminada i proclama per celebrar el
Dia de la Gent Gran són algunes de les
celebracions habituals que dinamitzen el
casal. També s’ha dotat el casal d'ordinadors connectats mitjançant ADSL a la
xarxa d'Internet i s'ha iniciat un procés de
formació dels seus usuaris. Altres activitats regulars que s’han consolidat són
les xerrades periòdiques sobre temes del
seu interès, un servei de psicomotricitat,
la presa de la tensió arterial i altres.

•

Sortida anual gratuïta a indrets culturals del nostre país. Anualment, la
Gent Gran fa una sortida organitzada des
de l’Ajuntament per visitar diversos indrets
culturals del nostre país: Parlament de
Catalunya, Liceu de Barcelona, Palau de
la Música Catalana, ...

•

Consolidació de la Festa bianual en
homenatge a la vellesa. Cal tenir molt
present la festa bianual que ret homenatge al treball, al valor i a la saviesa dels
nostres avis i de les nostres àvies.
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ENSENYAMENT I EDUCACIÓ:
MÉS PLACES, MÉS QUALITAT
Aquesta àrea d’actuació s’ha mogut a
l’entorn de tres pilars principals: La llar
d’infants municipal, l’escola pública “El
Solell” i la biblioteca. Les actuacions més
destacades són:
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•

Ampliació de la Llar d’Infants “El
Patufet” i transformació en escola
Bressol municipal. Gràcies a aquest
fet, s’ha duplicat la capacitat de la Llar
d’infants i, actualment, hi ha 41 places de
cabuda a preus molt assequibles i amb
unes instal·lacions completament noves.

•

Ampliació de l’Escola Pública el
Solell. Després de negociacions complexes amb el sector de Ca n’Ollé, l’Ajuntament va rebre els terrenys per a la
ampliació, la Generalitat hi ha donat el
seu vist i plau i el ple de l’ajuntament de
la Palma ja els ha posat a disposició de la
Generalitat. D’acord amb les previsions del
Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, el projecte estarà redactat
sobre el mes de Setembre d’enguany
i l’escola ampliada podria inaugurar-se
l’any 2009. Aquesta ampliació permetrà la
construcció d’una segona línia completa i
espais ara inexistents com gimnàs, aules
de música, informàtica i d’altres.

•

Millores al C.E.I.P. el Solell. L’ajuntament
ha renovat totalment el sistema de calefacció de l’escola canviant tots els radiadors, la caldera i l’acumulador. També ha
renovat la cuina del menjador i ha fet tot
un seguit d’altres inversions per millorar
els equipaments i les instal·lacions.

•

Més activitats de la biblioteca. El club
de lectura, les narracions per adults, la
bibliopiscina, la biblioespera, la bebeteca,
l’hora del conte i el taller lúdic per a nens i
nenes són algunes de les noves activitats
regulars organitzades per la biblioteca
municipal. Per altra banda, el Govern de
la Generalitat va guardonar la Biblioteca
de la Palma amb el Premi a la millor experiència de dinamització telemàtica en la
categoria d'innovació.

•

“L’Escola va de Bolo”. Campanya que
porta els nens i nenes de l’escola al teatre i els apropa a la realitat cultural del
moment.

•

Potenciació de l’Espai de Família. L’Espai
de Família actualitza el seu format oferint
una programació més propera a la realitat
de l’educació. Encarem les necessitats
dels pares en el seu paper d’educadors.

•

Serveis gratuïts per a la normalització
lingüística. L’Ajuntament ofereix cursos de
català per adults, servei de correcció de
textos en català, servei de traduccions al
català i assessorament sobre la llengua
catalana.
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SALUT PÚBLICA I SANITAT:
CAP UN NOU CENTRE
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
L’objectiu prioritari d’aquesta àrea ha
estat conduir els processos que permetin
que la Palma pugui disposar d’un centre
mèdic nou. Cal destacar les següents
actuacions:
•

Negociar la construcció d’un nou
Centre d’Assistència Primària. Les
converses amb la Generalitat i les negociacions amb Ca n’Ollé fan plausible que, de
forma temptativa, es disposi ja d’un espai
adequat i suficient per a la construcció d’un
nou CAP. Alhora, la Generalitat ha completat el document “Pla de Necessitats de la
Palma”, que serà el punt de partida que
determinarà les característiques del nou
centre mèdic de la Palma.

•

Nova Àrea Bàsica de Salut. Els ajuntaments de la Palma i de Corbera van
demanar a la Generalitat la creació d’una
nova Àrea Bàsica de Salut, anomenada
“Àrea de Corbera i la Palma”. La creació d’aquesta nova àrea ha suposat
segregar-se de la zona de Vallirana i de
Cervelló i permet disposar de més personal al servei de les persones dels nostres
pobles. L’increment de les hores d’atenció
pediàtrica, d’atenció a la dona, de metge
de capçalera i altres són el resultat de l’interès de l’àrea de salut i sanitat de l’Ajuntament de la Palma i de la col·laboració
del Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya.

•

Ambulància 24 hores al servei de la Vall
de Rafamans. La Vall de Rafamans disposa d’una ambulància per a urgències les
24 hores al dia. L’ambulància s’ubica a la
Palma en hores diürnes i a Corbera durant
les nocturnes. Aquest fet ha de reduir
el temps d’espera en cas de necessitar
assistència urgent. Fins fa poc temps, les
ambulàncies estaven ubicades a Molins
de Rei.

•

Nou servei de recollida d’animals
indigents i difunts. L’Ajuntament ha signat
un conveni amb l’empresa “el Caliu” de
la Palma per recollir els animals morts o

aquells altres que puguin vaguejar pels
carrers del nostre municipi. També s’han
portat a terme de forma periòdica accions
de desratització i, en alguns casos, de
desinsectació.

SERVEIS SOCIALS I PERSONALS:
MÉS ATENCIÓ A LES PERSONES
L’atenció domiciliària, la posada a disposició
del servei de teleassistència a les persones
que ho necessiten, les campanyes contra la
violència de gènere i nous ajuts a les famílies necessitades són algunes de les novetats
que s’han produït al llarg d’aquests anys.
Així mateix, la suma de les hores addicionals
d’assistència social, les de la treballadora familiar i les de la psicòloga municipal permeten
cobrir bona part de les necessitats d’assistència urgent. Gràcies a la coordinació dels
serveis socials s’han atès casos complexos i
s’ha fomentat la reconciliació familiar.
La seguretat de les persones és un altre
dels eixos centrals dels serveis personals.
Amb aquesta finalitat, des del principi del
mandat s’ha ampliat el personal necessari per
oferir un servei de guàrdia municipal 24
hores al dia, 365 dies l’any, s’ha adquirit
una nova emissora per a la vigilància local i
s’ha dotat de nou material mòbil.
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ESPORTS: UNA OFERTA
ESPORTIVA PER A TOTHOM

divers per a les activitats de la piscina. A
mes, aquest any, s’instal·laran para-sols.
•

El repte ha estat apropar la pràctica de
l’esport a totes les edats i que tothom
gaudeixi d’una oferta esportiva adequada.
Per això s’ha invertit en millorar i ampliar
les instal·lacions i els equipaments esportius, s’han signat convenis de foment
amb les diferents entitats esportives del
municipi i s’ha ampliat la oferta d’activitats esportives. Les principals actuacions
han estat:
•

•

•
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Multiplicar les inversions al Polisportiu
municipal. Durant els últims tres anys,
s’han endegat millores de gran abast al
poliesportiu, com ara la nova ventilació
i renovació dels vestuaris, la construcció
d’un nou magatzem per al material esportiu, la renovació de l’acumulador, l’adequació de les instal·lacions elèctriques,
l’arranjament i accessibilitat de l’entrada,
l’ampliació de la sala de musculació, la
construcció d’una nova sala d’activitats
dirigides, la millora i ampliació de la sala
de sauna i hidromassatge, compra de
nous aparells cardiovasculars, de musculació i per a activitats dirigides, a més
d’altres millores de menys abast.
Millores al Camp de Futbol municipal.
S’han efectuat diverses obres de millora
i de manteniment del camp de futbol,
com l’arranjament del terreny de lloc amb
aportació de sauló, la renovació de la caldera i de l’acumulador, l’adequació de les
instal·lacions elèctriques i de l’enllumenat
del camp, la reparació del sistema de rec
i la col·locació de portes metàl·liques als
vestuaris, entre d’altres. Aquestes obres
permeten continuar-hi utilitzant la instal·
lació a l’espera que, en el futur, es pugui
construir una nova instal·lació adequada.
Millores a la Piscina municipal. També
la piscina municipal ha gaudit de diverses
inversions, com la adequació i modernització de la zona de solàrium, la instal·
lació d’armaris per a guardar el material,
la col·locació de paviment antilliscant, la
renovació de l’entoldat de la terrassa i la
compra d’un robot netejafons i de material

Increment de l’oferta d’activitats
esportives municipals. El polisportiu
municipal ha anat ampliant gradualment la
oferta d’activitats esportives que ofereix
als seus abonats, que, a més de tenir
lliure accés a totes les seves instal·lacions
(sales de fitness i de musculació, sauna,
hidromassatge, piscina d'estiu, piscina de
xipolleig i pista polisportiva) poden gaudir
de tot un seguit d'activitats gimnàstiques
impartides per monitors titulats: microgimnàtica, step, tai chi, batuka, dansa
del ventre, tono-stretch, condicionament
físic total, benestar, tonificació, ciclisme
indoor, aqua-gim, programes personalitzats de fitness i musculació i programes
de rehabilitació. Aquest fet ha afavorit
que el nombre de socis s'hagi duplicat
i que, avui, el polisportiu no generi cap
dèficit.
El servei municipal d’esports organitza,
també, diverses activitats extraescolars
per a nens i nenes: activitats físiques
bàsiques, iniciació esportiva de nivell 1
i de nivell 2, activitats d’especialització
esportiva (batuka, patinatge, funky - Hip
Hop, futbol sala), cursets de natació,
casals lúdic-esportius a l’estiu, setembre,
i Nadal i casals aventura. També s’organitzen al pavelló campionats de futbol sala
(Palmalliga i Copa primavera) i jornades
de portes obertes per apropar l’esport a
tothom.

•

Potenciar les entitats esportives amb
la signatura de convenis de foment.
La política esportiva municipal en matèria associativa es mou en un nivell de
cooperació i corresponsabilització en la
funció social de l’esport, donant suport
(econòmic, tècnic o infrastructural) a les
iniciatives d’aquestes associacions, en
la mesura de l’eficàcia que representin
per a la iniciació i formació esportiva. En
aquest sentit, s’han signat convenis específics de foment amb la Unió Esportiva la
Palma (futbol), el Club Bàsquet la Palma
(bàsquet) i la Penya Barcelonista la Palma
(futbol sala). La promoció de l’esport a través de les entitats que el representen ha
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fet possible la consolidació d’un torneig
de bàsquet d’alt nivell on participen els
equips júniors d’equips ACB de l’Estat.
•

Aconseguir un increment de les subvencions rebudes. S’ha fet una tasca
constant de recerca d’ajudes i subvencions d’altres administracions per a inversions i activitats relacionades amb l’esport.
Actualment, per un concepte o altre, les
subvencions que s’obtenen a l’àrea esportiva superen anualment els 20.000 €.
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ECONOMIA I HISENDA:
RIGOR PRESSUPOSTARI
I MULTIPLICACIÓ DE
LES INVERSIONS
El rigor pressupostari ha fet possible que
des del 2004 el Pressupost municipal entri en
vigor cada 1 de gener. Aquest rigor és el que
permet, en bona mesura, que les inversions es
vagin executant de forma esglaonada i sense
que s’hagin produït endarreriments en els
pagaments. La determinació dels conceptes
de despesa amb exactitud permet que avui la
realització dels pressupostos municipals sigui
més senzilla i que l’element clau siguin les
inversions a dur a terme.
Cal destacar l’augment sense precedents
de la inversió, dels 116.000 € de l’exercici
2003, als més de 2.500.000 € previstos al
pressupost 2007. Aquests increments en la
quantitat destinada a inversions es produeixen per tres raons: l’actualització dels valors
cadastrals i la recaptació de totes les unitats
familiars del municipi, l’increment de les subvencions de les administracions públiques
de forma molt significativa i la signatura de
convenis de naturalesa urbanística que, sense
comprometre el territori, aporten recursos per
a la superació dels dèficits infrastructurals que
arrossega el nostre municipi.

CONEIXEMENT I SOCIETAT
DE LA INFORMACIÓ: NOVES
OPORTUNITATS PER A LA
GENT DE LA PALMA
L’aposta pels cursos de teletreball, d’alfabetització informàtica i de digitalització,
té com objectiu preparar la gent de la Palma
per a les exigències i oportunitats dels propers anys. L’alta assistència de persones de
la Palma i d’altres municipis a aquests cursos,
organitzats per l’Ajuntament de la Palma durant
els darrers anys, testimonia l’interès creixent
per tècniques que permeten treballar i comunicar-se des de casa.
Des d’una altra vessant, l’ajuntament ofereix
cursos adreçats a aquells que no disposen encara del graduat escolar, així com
altres cursos com l’anglès, francès, ale-
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many i cursos de disseny, que es centren en
oferir noves oportunitats a tothom amb ganes
de millorar la seva formació.

ÀREA DE PERSONAL:
ESTABILITAT A LA
ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
La tasca de responsabilitat i treball en comú de
les treballadores i els treballadors de l’administració municipal al servei de les persones ha fet
possible que les tasques i les remuneracions
hagin trobat un punt d’equilibri raonable. Les
oposicions internes, oposicions de torn lliure,
concursos oposició i d’altres procediments de
provisió de places han dotat l’Ajuntament de la
Palma de la necessària estabilitat de personal per afrontar els propers anys.
Gràcies a aquest treball en comú ha estat
possible arribar a la signatura d’un conveni
laboral per al personal no funcionari i d’un
acord de condicions per al personal funcionari vigents fins a l’any 2012.
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produeix al nostre poble de forma ràpida i
actual. Així mateix, les entrevistes a persones il·lustres o significatives del municipi,
així com la cobertura dels esdeveniments
més rellevants, han aproximat la gent del
tipus “ciutat/dormitori” a la realitat i la
vitalitat del nostre municipi. Gràcies a TV
la Palma la ciutadania gaudeix d’un bon
nivell d’informació sobre el què passa al
nostre poble.

IDENTITAT I PROJECCIÓ
EXTERIOR: PER UNA
FIRA CONSOLIDADA
La Fira Mineral i de la Pedra de la Palma ha
estat una aposta estratègica deliberada amb
l’objectiu de disposar de quelcom molt propi
del nostre poble. Aquest orgull de ser entre
els pobles del nostre entorn i de Catalunya ens
dóna una empenta que ens projecta vers altres
pobles del nostre país. Les 4.000 persones del
primer any van ser superades per les 5.000
del segon i, en el tercer any, s’han superat de
forma contrastada les 10.000 persones. Tot un
èxit, no només de participació sinó, sobretot,
d’orgull i de capacitat de creure en nosaltres
mateixos per projectar la Palma.
La tasca que caldrà emprendre els propers
anys és la consolidació d’aquesta Fira de
manera que, per damunt de qualsevol opció de
govern, aquest sigui un actiu de la col·lectivitat
que ajudi i fomenti l’enfortiment intern i extern
del nostre poble.

ÀREA DE COMUNICACIÓ:
MÉS I MILLOR INFORMACIÓ
L’objectiu prioritari d’aquesta àrea ha estat
apropar la informació al ciutadans i obrir canals
de participació ciutadana. Algunes de les iniciatives en aquest sentit que s’han dut a terme
han estat:
• Modernització i ampliació de la revista
municipal “La Veu”. Apart de modernitzar el format de la revista municipal, amb
una estructura més amena i fàcil de llegir,
s’han inclòs noves seccions i s’ha donat
cobertura a tots els grups municipals que,
ara, tenen un espai a la seva disposició.
•

•

Potenciar la pàgina Web municipal.
La pàgina municipal (www.lapalma.diba.
cat) és una finestra que permet accedir
a informacions de més profunditat i que
dóna coneixement dels temes que s’aborden a nivell municipal. Així, les actes dels
plens, de les juntes de govern, ordenances, agenda cultural, plànols, agenda XXI,
informació sobre les entitats del municipi,
oposicions, licitacions i altres formen part
del Web municipal i permeten aprofundir
en aquells aspectes que interessen el
lector. També permet fer gestions, com
el pagament de multes, impostos i taxes
amb targeta de crèdit, la domiciliació bancària dels mateixos, sol·licitar certificats
de pagament, consultar el calendari fiscal,
descarregar el model d’instància, etc. I, en
breu, s’hi podrà accedir a la cartografia
municipal, incloent la informació sobre el
planejament urbanístic vigent.

•

Liderar la constitució del Consorci de
la Televisió Digital Terrestre del Baix
Llobregat Centre. El lideratge que la
Palma ha exercit sobre els municipis que
hem constituït el consorci per a la Televisió
Digital Terrestre del Baix Llobregat Centre
farà possible que en breu la Palma gaudeixi d’una molt ample oferta televisiva.

Creació de TV la Palma. La televisió
local cobreix tota la informació que es
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Taller lúdic a la Biblioteca:
Jocs de taula per a nens/
nenes de 7 a 12 anys
Per què un TALLER LÚDIC?
Els pares i els educadors sabem que la capacitat de
jugar resideix, més que en els materials de joc, en els
mateixos nens, però també hem d'aprofitar i potenciar el caràcter educatiu i de diversió de les joguines.
Els adults podem facilitar les condicions necessàries
perquè el joc es desenvolupi de manera natural i
espontània, proporcionant els cinc requisits bàsics:
•

ESPAI adequat on jugar: la Biblioteca Municipal
adaptada com a Taller lúdic.

•

TEMPS suficient per començar i acabar el joc: un
divendres al mes, de 1 a 19, h.

•

COMPANYS amb qui compartir els moments de
diversió i creixement. Amics amb els quals riure,
relacionar-se i, també, enfadar-se i discutir, per
aprendre a arribar a acords.

•

JOCS seleccionats amb criteris de qualitat: a la
Biblioteca tenim jocs de taula adequats per a
nens i nenes d’entre 7 i 1 anys.

•

ADULTS disposats a compartir i acompanyar el
joc: durant les sessions hi haurà dinamitzadores
encarregades d’explicar les regles dels jocs i
organitzar el taller.

Com podeu col·laborar els pares?
• Assegurant-vos que el vostre fill té present que
estarà en una biblioteca on cal respectar unes
normes de conducta.
•

•

Deixant-nos un número de telèfon de contacte
quan vingueu a acompanyar el nen. Els nens més
grans poden venir sols.
Ajudant el vostre fill a adquirir criteris de selecció
de les seves pròpies joguines, educant-los així en
el consum responsable.

SI VOLEU REBRE MÉS
INFORMACIÓ, ADRECEU-VOS A
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
•
•
•

0

PLAÇA CERVANTES, 1 (LA PALMA)
TELÈFON: 9 7 0 9
www.bibliolapalma.cat

Recepta de cuina
Llenties estofades
amb cloïsses i sípia
Ingredients per a  persones:
1
sípia gran i neta
200 gr de cloïsses
1
ceba mitjana
2
tomàquets grans madurs
4
dents d'all
1
fulla de llorer
250 gr de llenties perdines
oli d'oliva
sal
Elaboració:
Bulliu les cloïsses amb aigua i reserveu-ne el
brou. En una cassola de fang poseu-hi l'oli, la
fulla de llorer, la ceba ratllada, les dents d'all,
la sípia tallada a daus i els tomàquets mal
tallats. Tot seguit remeneu-ho a foc lent. Quan
el tomàquet s'estovi i la ceba estigui cuita,
sense estar daurada, afegiu-hi les llenties.
A continuació doneu-hi tres o quatre voltes,
poseu-hi les cloïsses i el brou. Coeu-ho a foc
lent aproximadament uns 30 o 40 minuts. Si
cal, rectifiqueu de sal. Afegiu-hi aigua perquè
l'estofat quedi caldós. Ja teniu el plat preparat
per servir.
Suggeriment:
La cocció de tots els ingredients és al gust de
cadascú, poden ser 30 minuts o bé més.
Recepta gentilesa de:
Restaurant L'Aliança
C. St. Josep, 1 - La Palma de Cervelló
93 672 11 88
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Gent de la Vall

Jaume Alemany, president de La Gralla
dicionals de panderetes, gitanes,
etc.
Els bastoners segueixen un calendari anual però que també es modifica segons les sortides.
Els grallers dels gegants i dels
bastoners començaran un curset
de millora per uns i d’aprenentatge
per altres, que durarà tres o quatre mesos i que es fa un cop per
setmana.
La música que s’utilitza té alguna vinculació especial amb el poble?
S’ha fet el ball de bastons La Xapulina que va
dedicat al patró del poble, Sant Isidre. També
n’és el gegant.
Quina és aquella imatge que no pot oblidar que vincula La Gralla i la Palma?
Evidentment és l’anagrama de l’Associació,
que justament és una gralla amb una palma.
Quin desig vol per La Gralla?
Que segueixi endavant amb aquesta tasca de
difusió de la nostra cultura popular. Que la
nostra associació sigui un lloc on hi hagi renovació, nens que hi entren, que es fan grans i
passen a formar part dels bastoners o dels
geganters o que entren en els dos grups de
grallers. Tenir un dia un bon local per poder
fer-hi assajos, reunions, exposicions, un lloc
de trobada. D’aquesta manera potser seria un
estímul pel jovent.
Quin desig vol per la Palma?
Que no perdi mai l’encant de ser el poble que
ha estat durant tants anys.

?

Denominació
d'origen

Sabeu quin nom tenia la Palma l'any
1552?
Sant Pere de la Palma

Per què es va crear l’entitat de La Gralla?
Per promoure la cultura popular tradicional
al nostre poble, com per exemple les festes
majors, el Nadal, el carnestoltes, la Pasqua,
etc.
Quan es va crear?
L’any 1996.
Quines persones del poble es van implicar?
El que va tenir la idea inicial va ser el rector
que hi havia aleshores a la Palma, mossèn
Antoni Deulofeu, i ell va aconseguir reunir a
una colla de veïns.
Què li diria a una persona que no és de
La Gralla i vol que se’n faci?
La Gralla és una Associació oberta a tothom.
Està formada per tres seccions: els Gegants,
els Bastoners i la Quitxalla. Per aquest motiu
poden formar-hi part des de nens de 5 anys
fins a persones grans. És una entitat sense
ànim de lucre i el que volem és passar-ho bé
tot divulgant la nostra cultura tradicional.
Com valora el nivell qualitatiu de l’entitat
en comparativa amb altres entitats similars del país?
Com ja sabeu, aquest any celebrem el 10è aniversari de la nostra fundació. És evident que
fer comparacions amb altres associacions que
fa molts més anys que funcionen és una mica
difícil. Nosaltres vàrem començar amb molta
il·lusió i mica en mica hem anat millorant, amb
voluntat, assajos, classes, fixant-nos amb les
altres colles quan sortim, etc.
Quina implicació té la gent jove del poble
amb La Gralla?
En aquests moments tot el que suposa una
mica d’esforç, voluntat i compromís és difícil i,
potser encara més, entre els joves. A la Gralla
hi ha nens, gent no tan jove i gent madura.
Gent jove, concretament adolescents, no n’hi
ha.
Quantes vegades assajeu i a on del
poble?
Els assajos varien segons la secció i la temporada. A principis d’any comença la Quitxalla
amb les Caramelles, que es fa un cop per
setmana. Altres temporades, com ara per les
Festes Majors del poble, es fan els balls tra-
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La Palma es mou
GRÀCIES PER RECOLLIR ELS EXCREMENTS DE GOS
Des de fa pocs dies, la Palma disposa de 6 contenidors per a la recollida
d’excrements dels nostres animals domèstics. Cadascun d’aquests contenidors va equipat amb 100 bosses en forma de guant perquè el propietari
de l’animal pugui recollir de forma higiènica i segura els excrements de les
nostres mascotes i els dipositi dins els contenidors. Els podem trobar al
Camí del Roure (2 contenidors), al Passeig de Santa Rita (2 contenidors),
al carrer Sant Cristòfol i a la plaça Pugmajor.
La brigada de serveis municipals tindrà cura perquè sempre hi hagi bosses/guants per a la recollida d’excrements i la guàrdia municipal vetllarà
perquè tothom qui ho necessiti faci ús d’aquestes papereres i contribueixi
així a un poble més net i endreçat.

LA PALMA VIBRA AMB EL BÀSQUET
Els dies 7,  i 9 de desembre el nostre municipi va ser testimoni d’una gran exhibició
basquetbolera. Una selecció de les canteres dels millors equips de bàsquet a nivell
estatal va competir a la pista del polisportiu de la Palma en la quarta edició del
Torneig de bàsquet organitzat pel club PB la Palma.
Mentre que les  edicions anteriors era de categoria Cadets, enguany ha estat un
torneig Júnior A, la qual cosa ha suposat un increment molt significatiu en la qualitat
de joc. Per tal de donar cabuda aquests joves jugadors de més de  metres d’alçada
i de tanta capacitat i potència de joc, la Palma va disposar de les cistelles de l’Estadi
Olímpic de Badalona que, amablement, les va cedir per al Torneig.
La classificació final dels equips participants va ser la següent: Winterthur FC
Barcelona (campió), Joventut de Badalona (finalista), Ibsa Gran Canària, Real Madrid,
Pamesa València, Sant Josep de Badalona, Albert Disseny CB i UM, PB La Palma.
A més del regidor d’esports, Sr. Jordi Segura, i de l’alcalde accidental, Sr. Albert
Guilera, el torneig va comptar amb la presència del President de la federació catalana de Bàsquet, Sr Enric Piquet, i els jugadors Rudy Fernández (integrant de la
selecció que va guanyar l'últim mundial), Ricky Rubio i Marc Rubio.
Des d’aquí volem donar les gràcies
a tots els participants i felicitar de
manera molt especial els jugadors
del PB la Palma pel seu nivell de joc.
Aquesta felicitació cal fer-la extensiva
als organitzadors d’aquest torneig pel
foment del treball en equip que transmeten a les generacions joves i pel
prestigi que ajuden a donar al nostre
poble.
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LA PALMA DIGITAL
Durant els mesos d’octubre a desembre, a l’Aula d’autoformació Pasqual Ollé
es van dur a terme un total de 7 cursos d’informàtica: “Comença amb l’ordinador”,
“Sistema operatiu”, “Internet”, “Processador de textos”, “Correu electrònic”, “Presentacions”,
“Full de càlcul”.
Hi van participar una mitjana de 12 persones per taller. La valoració que
han fet de la formació rebuda, amb un professor que ha donat la formació
i assessorament individualitzat a cada usuari, ha estat molt positiva.
Per aquest 2007 està previst donar continuïtat a aquesta formació
amb els següents tallers de 30 hores de durada cada un: “Internet:
Pàgines Web i correu electrònic”, “Processador de textos”,
“Full de càlcul”, “Presentacions multimèdia”.
UN CENTRE MÈDIC MÉS NET I ENDREÇAT
Entre els mesos d’Octubre i Novembre s’ha pintat de nou el
Centre Mèdic del nostre poble. Aquesta és una acció de manteniment que estava prevista dins del pressupost del 2006
que té la finalitat de fer més agradables les estones que els
pacients han d’esmerçar a l’actual Centre Mèdic. Aquestes
mesures, d’impacte moderat, s’adopten a l’espera que en un
futur proper sigui possible construir i inaugurar el Centre d’assistència Primària (CAP) que la Palma necessita i es mereix.
Així mateix, s’ha canviat completament el mobiliari del despatx de les infermeres. Aquest petit
canvi, a més de l’element de novetat, aporta una major capacitat d’organització i de servei d’aquestes
persones als pacients del nostre
poble.

LA FESTA DELS REIS D’ORIENT APLEGA MÉS DE 0
IL·LUSIONS
Com cada any, el passat 5 de Gener van arribar els Reis
Mags d’Orient: Melcior, Gaspar i Baltasar. L’arribada va ser
a les 7 de la tarda. Els reis i els patges van visitar els avis
de la residència les Roquetes i, tot seguit, es van dirigir a
la Plaça de l’ajuntament on les nenes i els nens de la Palma
van rebre ses majestats amb molta il·lusió. Seguidament, la
cavalcada i el seguici reial van donar un tomb pels carrers
principals del poble fins al polisportiu on ses majestats van
recollir les cartes que els nens i nenes els van fer arribar.
La vitalitat del
nostre poble s’ha
fet palesa un cop
més, gràcies a la
col·laboració desinteressada d’aquelles persones que
han fet que aquesta cavalcada hagi
estat un èxit i un
esclat d’il·lusió.

SEGON CURS DE TELETREBALL
Des del passat 1 de desembre,
el Servei d’Ocupació Municipal
dóna cabuda a la segona edició del Curs de tècniques de
Teletreball. Aquest curs s’adreça
a aquelles persones que estan
en situació d’atur i que desitgen
treballar des de casa seva per
tal de fer més compatible la vida
professional i familiar. Les eines
informàtiques, el Màrqueting, la
psicologia professional i les tècniques de gestió administrativa
són alguns dels ensenyaments
que s’hi imparteixen. En aquesta edició participen un total de
1 alumnes, alguns de fora de
la Palma, que volen aprofitar
aquesta oportunitat.
Per segona vegada consecutiva la Diputació de Barcelona
i la Generalitat de Catalunya,
amb el suport del Fons Social
Europeu, han subvencionat íntegrament aquest curs.
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ELS PASTORETS DE LA PALMA: UNA TRADICIÓ QUE EMOCIONA
L’arribada de les festes de Nadal ens porta una de les obres més tradicionals del teatre del
nostre país. “L’Estel de Natzaret”, els Pastorets d’en Ramon Pàmies que es representen al nostre poble des de fa més de 30 anys, donen testimoni de la qualitat teatral dels nostres actors
i actrius. Molts palmarencs i palmarenques, any rere any, van al teatre per gaudir d’aquesta
representació. Altres persones, vingudes de diversos pobles de
la comarca i de Catalunya, s’emocionen amb una obra que, per
la qualitat de la seva direcció, es renova cada any.

EL NOU ANY DU  ORDINADORS A LA PALMA
El conjunt d’actuacions que s’estan duent a terme des de l’Aula d’Autoformació Pasqual Ollé i el Servei Municipal d’Ocupació han motivat
EL CONCERT
l’ajuntament a demanar al Ministeri d’Educació espanyol una
DE NADAL FA VIBRAR
subvenció per tal de poder renovar l’equipament informàtic del
CORBERA I LA PALMA
servei i poder oferir a la població de la Palma un espai amb
els recursos adequats per donar suport tant a la recerca
El passat 15 de desembre, el teatre de
activa de feina com a l’autoformació. La subvenció ha estat
l’Aliança Palmarenca va acollir el concert de
concedida i ja hem rebut 8 ordinadors, una impressora i
Nadal organitzat per l’AMPA de l’Institut de Corbera,
un scànner.
amb la col·laboració dels ajuntaments de la Vall de
Els objectius prioritaris són:
Rafamans. El concert va constar de dues parts. A la primera, la Coral de la Palma va oferir un petit repertori de
• Facilitar l’accés a les noves tecnologies de la poblales cançons de Nadal que havia preparat per aquest any.
ció amb risc d’exclusió social.
A la segona, l’orquestra filharmònica del Prat de Llobregat
• Alfabetitzar en l’ús de les TIC per tal d’evitar l’escletva oferir peces clàssiques de diversos gèneres que van
xa digital.
aixecar en tot moment l’aplaudiment i l’entusiasme d’un
públic jove i entregat.
• Promocionar els servies de les noves tecnologies
Els Alcaldes de la Palma i de Corbera, així com diversos
adaptades a les diferents necessitats de les persoregidors d’ambdós municipis, van assistir a aquest
nes (comunicació, informació, etc.).
acte. Aquest concert té lloc cada 2 anys al nostre
• Donar a conèixer el programari lliure, que permet un
poble i enguany, per primera vegada, s’ha dut a
accés més barat a les noves tecnologies.
terme al teatre de l’Aliança. Les característi• Millorar el nivell general de capacitació en l’ús de les TIC
ques del local han enaltit la gran qualitat
de la població, per tal de poder engegar projectes pioners
musical i artística dels joves de
en l’àmbit del teletreball.
l’Orquestra del Prat.
• Altres que es puguin considerar necessaris en funció del perfil de
les persones inscrites.

LA NOSTRA MAINADA DÓNA LA BENVINGUDA AL NADAL AMB UNA CANTADA AL
POLISPORTIU
El passat 21 de Desembre, el polisportiu de la Palma es
va vestir de festa. Com cada any, les nenes i els nens
de l’escola el Solell van donar la benvinguda al Nadal
amb cançons que havien preparat de feia temps. Des
dels més menuts (3 anys) fins als de sisè de primària
(11 anys) cada curs va entonar cançons diverses que,
més o menys directament, feien referència al període
Nadalenc.
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Grup de Teatre,

una entitat que creix
des de la base
L’origen del Grup de Teatre es remunta a l’obra
cipis, en formen part la Palma, la ciutat de
“Genoveva de Brabante” que va ser la primeMataró i Calaf.
ra representació, que consti en documents
Avui per avui, la joventut és el capital més
escrits, que va fer aquesta entitat. Els seus
potent que té el grup, fent possible que els
inicis documentats es troben al voltant de l’any
més joves del poble comencin a prendre con1924.
El 1934, sota la direcció
d’Agustí Tintoré, es repreSI VOLEU APORTAR FOTOGRAFIES O DOCUMENTS PER AMPLIAR
senta l’obra “Terra Baixa”,
L’ARXIU QUE EL GRUP ESTÀ CREANT O VOLEU INFORMACIÓ
d’Àngel Guimerà, i el grup
s’inscriu a la Federació
SOBRE EL TEATRE INFANTIL, TRUQUEU al 93 672 01 89 i preCatalana de Societats de
gunteu per la Montse Tintoré.
Teatre Amateur. El 1936,
malgrat l’esclat de la Guerra
Civil, el grup continua amb
les seves activitats.
tacte amb el teatre i tot el que l’envolta. Com
Cap als anys 50 i fins a finals dels 80 es
la cassola que es cou a foc lent, els pastorets
representen un gran volum d’obres amb el
han aconseguit que bona part del poble hi pardirector Esteve Fisas, entre elles “Muntanyes
ticipi activa i econòmicament, aconseguint un
del Canigó”, “La filla del carmesí” o “Un estuteatre en creixent qualitat dramàtica, tècnica i
diant de Vich”.
humana.
Des de finals dels 80 fins a l’actualitat hi ha
una voluntat expressa del grup per mantenir
una constància i una qualitat en totes les seves
produccions. En aquest sentit, a principis de
temporada es trien i programen dues obres
que es representen al maig, a les festes de
Sant Isidre, i al novembre, a la Diada del Soci.
En paral·lel a aquesta activitat, any rera any, al
llarg de les setmanes, preparen per Nadal el
text tradicional d’Els Pastorets. Aquesta obra
s’ha representat continuadament des de l’any
1950. El Grup de Teatre fa una adaptació ben
especial d’Els Pastorets. La il·lusió i l’entusiasme són les principals motivacions que mouen
la gent del poble a treballar durant tota la
temporada.
Recentment, en concret el passat 26 de
novembre, onze poblacions de Catalunya van
constituir al nostre poble la coordinadora
“Pastorets de Catalunya”. Entre altres muni-
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14 de juliol 2006

Precs i Preguntes:
1.

El Sr. Riverola (ERC) pregunta al regidor
d’Hisenda, Sr. Segura (CiU), el motiu que
la empresa TMA, antiga concessionària
del servei de recollida d’escombraries,
continuï girant factures a l’Ajuntament
quan la seva concessió ja ha finalitzat. El
Sr. Segura li aclareix que TMA continua
sent l’empresa que fa la recollida dels
voluminosos i que aquest és l’únic servei
que factura.

2.

L’alcalde, a preguntes de la Sra. Joaniquet
i del Sr. Gràcia (ELP-PSC), aclareix que
l’actual secretària interventora municipal,
la Sra. Mompel, és també l’assessora
jurídica de l’Ajuntament. No obstant, el
Sr. González Ballesteros, com a assessor extern, continuarà portant l’assessorament del tema dels traspassos amb
Cervelló. Per altra banda, es compta amb
els serveis d’un altre professional extern
que porta la defensa jurídica de l’ajuntament davant els tribunals.

El Ple de la Corporació aprova:
1.

2.

3.

4.

5.

L’esborrany de l’acta de la sessió del ple
ordinari del 12 de maig, amb l’incorporació d’una esmena proposada per la Sra.
Joaniquet, i de l’acta del ple extraordinari
del 29 de maig. S’aproven per unanimitat.
Una resolució que declara nul de ple dret
i mancat d’eficàcia envers l’Ajuntament de
la Palma l’acord del Ple de l’Ajuntament
de Cervelló de data 16 de maig de 2006
que aprova liquidar un presumpte deute
de la Palma, derivat del procés de segregació, per import de 1.182.179,82 €. Es
fa constar que el referit acord de l’Ajuntament de Cervelló no s’ajusta al règim
que es deriva del Decret de segregació
ni a les bases de repartiment a les quals
es remet i es considera que qualsevol
obligació econòmica de l’Ajuntament de
la Palma que es pogués derivar envers
l’Ajuntament de Cervelló ha prescrit i no
li és, per tant, exigible. Voten a favor els
grups municipals de CiU i ERC, en contra
els regidors d’ELP-PSC i s’absté CPLC.
La cessió gratuïta a favor de la Generalitat
de Catalunya d’una finca de 2.080 m2,
propietat de l’Ajuntament, per a ser destinada a l’ampliació fins a dues línies de
l’escola pública “El Solell”. La finca està
situada en terrenys annexes a la ubicació
de l’escola actual. Voten a favor CiU, ERC
i CPLC. Vota en contra ELP-PSC.
Una moció del grup municipal d’ERC
demanant l’adhesió de la Palma a l’Àrea
metropolitana de Barcelona (AMB).
S’aprova amb el vot favorable de CiU,
ERC i ELP-PSC i el vot en contra de
CPLC.
Una moció del grup municipal de CiU, que
es transforma per unanimitat en moció
conjunta de tots els grups municipals,
que demana que el vot sigui accessible
per als invidents mitjançant la impressió
de paperetes en Braille. S’aprova per
unanimitat.

SESSIÓ ORDINÀRIA
8 de setembre 2006
El Ple de la Corporació aprova:
1.

L’esborrany de l’acta de la sessió del ple
anterior, incloent-hi una esmena presentada pel Sr. Gràcia (ELP-PSC). S’aprova per
unanimitat.

2.

El Pla d' Accessibilitat del municipi, redactat per la Diputació de Barcelona, que
inclou els criteris d’accessibilitat que han
de complir les obres municipals que es
projectin a partir d'aquesta aprovació.
S’aprova per unanimitat.

3.

Una moció presentada pel grup municipal
de CiU en defensa de l’etiquetatge en
català. Amb anterioritat a la lectura de
la moció, la totalitat dels grups polítics
acorden presentar-la de forma conjunta.
S’aprova per unanimitat.

Donació de compte:
L’equip de govern dóna compte al Ple de
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l’ajuntament veí es reclami a la Generalitat
la seva construcció per a us dels dos
municipis.
4.

A una pregunta del Sr. Joan Gràcia (ELPPSC) sobre el projecte dels subcol·lectors
que ha estat retirat, el regidor Sr. Guilera
(CiU) informa que el projecte serà modificat en allò que sigui necessari per la
empresa responsable del projecte, sense
cap cost addicional, per tal d’adequar-ho
als acords arribats amb els veïns. Explica
que, com que aquest projecte no està
aprovat definitivament, es pot modificar i
aprovar-lo modificat o aprovar-lo com un
projecte nou, en funció de la transcendència de les modificacions.

5.

El Sr. Gràcia (ELP-PSC) critica la aprovació inicial del Pla Parcial de Can Ollé sense
que s’hagin resolt les 183 al·legacions
presentades contra la proposta de modificació del Pla General. El regidor d’urbanisme, Sr. Guilera (CiU), explica que les
al·legacions es resoldran en el moment
en que es passi a aprovació provisional la
modificació del Pla General i que encara
no s’ha pogut fer perquè falten informes del organismes competents. En la
mesura que s'estimin algunes d'aquestes
al·legacions, necessàriament també el
Pla Parcial de Can Ollé ho recollirà.

6.

Respecte al nou Pla General, el Sr. Gràcia
(ELP-PSC) explica que van demanar a
l’equip de govern que no presentessin
l’avanç de Pla General fins que no existissin unes bases mínimes d'acord entre
els grups polítics. L’alcalde comenta que
li agradaria arribar a un acord previ amb
els grups de la oposició i que ja s’han
fet dues reunions que han posat sobre
la taula alguns punts d’acord, però que
caldrà mantenir més reunions al respecte. Explica però, que en un període breu
de temps voldrien portar aquest avanç
de Pla General a aprovació, i per tant, és
possible que no s'arribin a tots els acords
que serien desitjables. Ara bé, explica
que durant el mes d'exposició pública
es pot continuar treballant conjuntament
amb la possibilitat d'incloure amb posterioritat els acords que poguessin sortir
d'aquestes reunions.

Precs i Preguntes:
1.

El Sr. Riverola (ERC) demana al regidor
de medi ambient, Sr. Guilera (CiU), que
convoqui durant el mes de novembre la
Comissió del Pla d'Actuació Municipal
per tal de tractar el tema dels incendis
forestals.

2.

El Sr. Batlle (CPLC) comunica que presentarà per escrit la seva dimissió com a integrant de la Comissió de Seguiment dels
Mitjans de Comunicació Locals, degut a
la manca d’assistència a les reunions i
que aquestes no es convoquen amb la
periodicitat establerta.

3.

En relació al nou POUM, el Sr. Batlle
(CPLC) comenta que li sembla recordar
que la finca de Can Vidal de Baix va
ser cedida fa més de 20 anys al llavors
Ajuntament de Cervelló i que aquest fet
no consta en el registre de la Propietat i
demana a l’equip de govern que ho esbrini. També demana que es facin gestions
davant la Generalitat per instal·lar una
parada d’autobús i que es millori l’entrada
a la urbanització de Can Vidal des de la
carretera venint de Barcelona. Per altra
banda, explica que l’any 1987 l’antic
ajuntament de Cervelló i la Palma va cedir
3 hectàrees a la Generalitat, ubicades
darrere de Can Mascaró en terrenys que
ara pertanyen a Cervelló, per construir un
institut, i demana que conjuntament amb
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l’aprovació inicial del "Projecte de col·lectors
d'aigües sanitàries als carrers Sant Jordi,
Santa Maria, Sant Isidre i Av. Catalunya de la
Palma de Cervelló", per la Junta de Govern
Local, el dia 31 de març de 2006 i de les
reunions que s’han fet al respecte amb els
veïns afectats. Aquestes reunions han posat
de manifest que les dades reals de les cases
que aboquen a la riera no coincideixen amb
les dades de l’ajuntament, que algunes cases
ja es troben connectades a la xarxa de clavegueram i que, en conseqüència, el projecte
pot modificar-se per reduir l’impacte en l’afectació dels horts. Per tant, el projecte aprovat
inicialment es retira, però aquest fet no vol
dir que hi hagi manca de voluntat política per
a tirar-lo endavant, sinó que és per continuar
estudiant el tema i finalment poder-hi donar la
solució més adequada.

27

la Veu

Plens Municipals

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

28

Llobregat, Molins de Rei, Papiol, Pallejà,
Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de
Cervelló, Torrelles de Llobregat, Cervelló,
Vallirana i la Palma de Cervelló. Voten a
favor CiU i ERC. Voten en contra ELP-PSC
i CPLC.

6 d’octubre 2006
Aquest Ple es realitza per sortejar els membres de les meses per a la celebració de les
eleccions al Parlament de Catalunya del dia 1
de novembre 2006.

SESSIÓ ORDINÀRIA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
6 d’octubre 2006
Aquest Ple es convoca a continuació de l’anterior, amb l’assistència de tots els regidors.

10 de novembre 2006
El Ple de la Corporació aprova:
1.

Per unanimitat, l’esborrany de l’acta del
Ple de data 8 de setembre.

2.

L’aprovació provisional del pressupost i
la plantilla municipal per a l’any 2007. La
proposta de pressupost puja a més de
5,5 milions d’euros, destinant-hi més de la
meitat a inversions, concretament quasi
2,8 milions d’euros. Voten a favor els
regidors que integren el grup municipal
de CiU, en contra els regidors del grup
d’Entesa-PSC i s’abstenen els regidors de
la Candidatura per la Concòrdia i d’ERC.

3.

Una moció presentada pel Grup municipal
d’ERC instant l’equip de govern a arranjar,
adequar i donar salubritat pública a tots
els parcs infantils del poble. S’aprova per
unanimitat.

El Ple de la Corporació aprova:
1.

La ratificació per unanimitat del decret de
l’alcalde que fixa els dies 28 de maig i 24
de setembre com a festivitats locals per a
l’any 2007.

2.

La modificació de les ordenances fiscals
reguladores del tributs municipals per a
l’exercici 2007 i la seva submissió a informació pública. Va ser aprovat amb els vots
afirmatius dels regidors del grup municipal
de Convergència i Unió, Candidatura per la
Concòrdia i d’ERC La Palma, i el vot en
contra del grup d’Entesa-PSC.

3.

4.

Modificar el pressupost per l’exercici
2006, en el sentit de donar de baixa
el projecte relatiu al clavegueram, que
puja a 240.000 Euros i que s’ha decidit
no executar aquest exercici, i destinar
aquest diners a altres projectes d’inversió i a suplementar algunes partides de
despeses ordinàries per tal de millorar els
serveis. Voten a favor CiU i ERC. Vota en
contra ELP-PSC. S’absté CPLC.
L’aprovació inicial i submissió a informació
pública de la constitució del Consorci per
a la Gestió del Servei de Televisió Digital
Pública del “Baix Llobregat Centre” de la
demarcació de Cornellà de Llobregat i dels
seus Estatuts. Formaran part del Consorci
per gestionar un canal de Televisió Digital
Terrestre els ajuntaments de Sant Feliu de

Precs i Preguntes:
1.

El Sr. Riverola (ERC) comenta que li sembla innecessari la contractació de serveis
jurídics externs, donat que ja es compta
amb els serveis d’una advocada que és la
secretària de l’ajuntament. També demana
que s’estudiï la opció de crear la plaça
d’arquitecte municipal, que ara està subcontractada.

2.

El Sr. Alcalde aclareix, a preguntes del
Sr. Riverola (ERC) i del Sr. Gràcia (ELPPSC), que la plaça de secretari-interventor
es troba vacant. La Sra. Núria Mompel
ocupa la plaça de assessoria jurídica i
només cobra per aquesta plaça, encara
que també fa les funcions de secretàriainterventora accidental.
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3.

La Sra. Cabero (ELP-PSC) pregunta quan
s’arranjaran les dependències de la guàrdia municipal. El regidor d’Hisenda, Sr.
Segura (CiU), informa que el pressupost
2007 ja ho contempla, juntament amb l’arranjament de la resta de les dependències
municipals, i que es durà a terme quan la
rectoria abandoni l’espai que ara ocupa a
l’ajuntament.

5.

L’alcalde, a requeriment de la Sra. Cabero,
dóna compte de les competències dels
vigilants municipals i de les accions dutes
a terme per la regidoria de cooperació
durant els últims anys.

6.

L’alcalde contesta diverses preguntes de
la Sra. Joaniquet (ELP-PSC). Informa que
està previst portar a licitació el servei
de manteniment de l’enllumenat públic a
principis del 2007, que es començarà a
fer la recollida de brossa durant els caps
de setmana per evitar que els contenidors
estiguin plens i dóna el nom de l’empresa
contractada per l’ajuntament per col·locar
i treure les banderoles sobre el reciclatge.

7.

8.

La Sra. Joaniquet demana si pot estar
com a observadora durant les oposicions
dels guàrdies i qui formarà part del tribunal. L’alcalde respon que el fet que hi
hagin observadors no afavoreix el procés
selectiu, a banda que no està previst en
les bases del procediment. Informa que
el tribunal estarà format per personal de
l’Escola de Policia, personal tècnic i responsables polítics.
El regidor d’urbanisme, Sr. Guilera (CiU)
explica, contestant una pregunta del Sr.
Gràcia (ELP-PSC), que encara falta rebre
un informe de l’Agencia Catalana de l’Aigua
abans de poder resoldre les al·legacions
presentades al projecte inicial del Pla
Parcial de Can Ollé.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
20 de desembre 2006

El Ple de la Corporació aprova:
1.

L’Avanç de Pla d’Ordenació Urbana
Municipal (POUM) de la Palma de Cervelló,
amb el vot favorable dels regidors de CiU,
l’abstenció de CPLC i el vot en contra de
ERC i ELP-PSC.

2.

Rectificar, a sol·licitud de la Generalitat,
l’acord de cessió gratuïta d’una part d’una
finca municipal per a l’ampliació del CEIP
“El Solell”, adoptat pel Ple en data 14 de
juliol de 2006. L’expressió “cedir gratuïtament, a favor de la Generalitat de Catalunya
...” queda modificada per “posar a disposició del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya ....”. S’aprova
amb el vot favorable de tots els regidors
presents.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
27 de desembre 2006

Aquest Ple es realitza amb caràcter d’urgència
i amb l’absència del regidor Sr. Batlle (CPLC).
El Ple de la Corporació aprova:
1.

Ratificar la urgència de la sessió, justificada per l’alcalde en el fet que es va presentar una al·legació al Pressupost de l’any
2007 per part del grup d’Entesa-PSC,
amb la qual cosa, i per tal que el pressupost pogués entrar en vigor el proper dia
1 de gener de 2007, calia pronunciar-se
sobre les al·legacions i votar l’aprovació
definitiva del mateix. S’aprova amb el vot
favorable de tots els regidors presents

2.

Desestimar les al·legacions presentades
i aprovar definitivament el pressupost i la
plantilla de personal per a l’exercici 2007.
Vota a favor CiU, s’absté ERC i vota en
contra ELP-PSC.
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4.

El Sr. Batlle (CPLC) es queixa que no
s’hagi avisat els veïns de les obres de
soterrament de contenidors que s’estan
fent a Can Vidal, ja que causen talls de
llum i molèsties. Demana que es senyalitzi
millor la zona d’obres. El Sr. Guilera (CiU)
assegura que creia que els membres de
la Junta de Can Vidal n’estaven al corrent
i demana disculpes.
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A la Palma
tindràs casa
Darrerament ha tingut un cert ressò una
campanya d’aquestes antisistema que tant
agraden a la senyora Mayol i que té per lema
“No tindràs casa en la puta vida”. Si de CiU
depèn, a la Palma, ningú amb ganes de treballar no es podrà fer una predicció tan sinistre.
Al contrari, nosaltres diem que a la Palma
tindràs casa. Quan es coneixen els preus que
s’estan pagant pels pisos la gent s’esgarrifa,
però un cop passada la primera esgarrifança
hom comença a fer números, i tots aquells
que ja són propietaris de casa seva s’adonen
que es revaloritza constantment. El preu de
l’habitatge no és un gran problema per als que
ja en tenen. Contràriament, els incrementa el
patrimoni i, en cas que vulguin canviar-lo, la
venda de la primera casa facilita la compra de
la segona. El problema de l’habitatge afecta
els qui no en tenen, bàsicament els joves que
encara no s’han emancipat i altres persones
que, per circumstàncies de la vida (divorcis,
atur, malaltia, etc.), han perdut o poden perdre el que tenen. Per ajudar totes aquestes
persones que pateixen en la pròpia pell aquest
problema, l’equip de govern de CiU, a través
de l’execució del Pla Parcial de ca n’Ollé, avui
ja aprovat inicialment, i mitjançant les directrius del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM), està posant les bases per dotar la
Palma d’una oferta d’habitatge assequible
suficient per donar resposta a la demanda de
la gent de la Palma amb dificultats per pagar
els preus del mercat lliure. En un període de
2-3 anys podem disposar d’una seixantena
de pisos protegits al sector de Ca n’Ollé
i, posteriorment, els que correspondran als
restants sectors que preveu desenvolupar el
POUM, entre un 20 i un 25% del nombre
total de nous habitatges. No es tracta de
regalar pisos. Es tracta que les persones
amb rendes baixes tinguin al seu abast un
pis, principalment de lloguer, però també n’hi
haurà de compra, a preus que puguin afrontar
amb els seus ingressos. Es tracta de generar

habitatge assequible per ajudar a saltar l’alta
barrera d’entrada que imposen avui els preus
dels immobles i facilitar l’emancipació juvenil,
amb la perspectiva que molts dels qui avui
accedeixin a un pis de protecció puguin en el
futur, gràcies a l’increment dels ingressos que
normalment comporta la maduresa professional, comprar-se o llogar una vivenda en el mercat lliure i alliberar el pis protegit per a noves
generacions de joves que necessitin un cop de
mà per instal·lar-se pel seu compte o formar
una família. Si seguim amb la feina iniciada
en aquesta direcció, estarem en disposició de
garantir que tota la gent de la Palma que
ho necessiti i reuneixi els requisits necessaris
podrà tenir casa de lloguer o pròpia a un preu
a l’abast de les seves possibilitats.
Albert Guilera i Planas
Regidor i portaveu del grup municipal de CiU

Urbanisme
a cop de
talonari
El repte de definir el model de la Palma que
volem ha estat, de ben segur, l’argument
estrella d’aquesta legislatura. Molts ciutadans
d’aquest Poble s’han engrescat i han donat
la seva opinió. Així ho demostren les innombrables respostes a les enquestes urbanístiques encarregades pels successius Equips de
Govern (334 i 654, sobre un cens electoral
aproximat de 1.800 persones), o la resposta
de participació al voltant dels diferents actes
que han configurat l’Agenda 21. Ningú però,
s’esperava la política de patrimonialització
que ha endegat l’actual Alcalde de la Palma.
Hem assistit, astorats, a la contínua i reiterada signatura de convenis, sempre a canvi de
diners, mai a canvi de realitats tangibles o de
propostes de futur. Línies d’Alta Tensió pel Pla
de Sant Joan, requalificacions de terrenys a
Can Ollé per encabir-hi 295 pisos, al marge
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El darrer cas ha estat, mentre ens preguntaven
quin model de poble volíem, la signatura d’un
conveni amb els propietaris dels terrenys al
voltant del Camí del Cementiri per a construirhi 350 habitatges. Cap referència a la sostenibilitat, a l’ús democràtic i plural del bosc,
a la protecció de la Riera o a la conveniència
de mantenir un accés directe i proper des
del poble cap el Pla de Sant Joan, un accés
directe a la natura. Només tants metres tants
diners! I es mantenen negociacions amb altres
propietaris del municipi amb el mateix tarannà.
Urbanisme a cop de talonari. A veure qui el té
més gros.
La funció social de l’Urbanisme i el Planejament
queda desvirtuada, de soca-rel, quan el creixement d’un poble el dictamina l’acord econòmic
entre els propietaris —suposadament beneficiats per unes expectatives de construcció
que materialitzen a canvi de diners mitjançant la signatura del conveni— i l’Ajuntament.
S’imaginen que algun propietari no volgués
signar? El poble deixaria de créixer per aquell
tros, encara que fos el més raonable?. O, per
exemple, segur que la millor manera de créixer
que té la Palma és col·locar 350 habitatges,
amb blocs de 4 i 5 plantes de pisos, al Camí
del Cementiri? Quin paper juguen els diners
que els propietaris estan disposats a pagar a
través del conveni, per estovar voluntats? Ja es
veu que aquesta no és la millor manera de fer
urbanisme, ni de decidir el futur d’un poble.
Aquest és un model que té antecedents al territori i que, per tant, aquí i ara ningú descobreix
rés: es dibuixa una ciutat amorfa, sense punts
d’interès ni de referència, un urbanisme carrin-

cló que salva la cara amb l’excusa de plantar
arbres, però que destrossa els elements més
importants de la tradició urbana, o del paisatge. Es desfan trames urbanes consolidades
durant molts anys i es substitueixen per dibuixos de resultat molt dubtós. Les Franqueses
del Vallès o Sant Cugat, en són dos exemples
ben clars. Els exemples no són balders: facin
l’esforç d’arribar-s’hi i desprès tanquin els
ulls i imaginin-se una Vall de Rafamans amb
quatre o cinc rotondes, unes cases en filera
per aquí, uns blocs de pisos per allà, dos o
tres raconets bufons, un centre comercial, la
riera canalitzada amb ponts de pessebre per
creuar-la i les masies, sense horts, al bell mig
de noves cruïlles, reconvertides en centres
culturals o oficines de l’Ajuntament. Això sí,
tot amb arbres i bancs. Val la pena? Nosaltres
creiem sincerament que no.
Ara s’acosten les eleccions i vostès poden
triar. Si tanquen els ulls i aquesta imatge ja els
hi agrada, no ho dubtin gens ni mica: CiU és
el seu partit.
Entesa per la Palma - PSC

Hi haurà
una nova
oportunitat per
la Palma ?
Ja estem a les portes de les pròximes eleccions municipals que es faran el proper mes
de maig i és l’hora d’explicar el nostre punt
de vista sobre el fet i forma de governar de
l’actual equip municipal que no hem de perdre
de vista, te la majoria absoluta i que la fa servir
de forma permanent i autoritària, per no dir
dictatorial.
Volem destacar allò que per a nosaltres han
estat uns fets veritablement lamentables.
1

L’opinió política

de la tramitació del Pla General; continuació
de l’activitat extractiva de Ciments Molins pels
propers 25 o 30 anys, sense ni tan sols la possibilitat de qüestionar-ne l’idoneïtat, han estat
les accions de l’actual Equip de Govern mentre
la resta de ciutadans, inclosos els regidors de
l’oposició, jugàvem, ens creiem que participàvem il·lusionats en un procés democràtic de
consulta ciutadana i que la nostra resposta,
engrescada, podia servir per ajudar a bastir un
futur millor pel nostre Poble.

Varen suprimir el dret del que disposaven
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la Veu

els veïns del nostre poble d’opinar lliurement, per escrit, a través de la revista
municipal “La Veu”, que no hem d’oblidar
que la paguem entre tots.
2

3

Han incrementat de forma despropor
cionada les assignacions econòmiques de
l’Alcalde i Regidors de l’equip de govern,
així com el capítol de personal. No podem
passar per alt que en el moment de la
segregació ja es pensava que el nombre
de treballadors de l'Ajuntament era molt
elevat, raó de més per pensar ara que
aquesta línia continua i no s’aturarà amb
facilitat, atès que han de “col·locar” la
seva gent propera.
Atesa l'escassa presència de públic als
plens municipals (la mitjana no passa
de 10 persones, inclosos els seguidors
de les diferents candidatures), i amb la
revisió del Pla general per davant molt
ens temem que altra vegada l’equip de
govern apliqui el silenci i el “corró” per tal
de fer una aprovació a mida d’ells, dels
seus interessos i dels seus, sinó amics, sí
companys de viatge o totes dues coses.

Volem posar l’énfasi en aquest compendi que
ara farem per tal d’explicar les línies mestres de l’escrit que hem presentat en data
15.01.07, en nom de la nostra candidatura
adreçat al senyor Alcalde, sobre aquesta revisió del Pla General:
- Límit de creixement de la població: Màxim
sobre 5.000 habitants, amb prioritat de
resoldre les mancances d’equipaments que
han d’anar per davant d’aquest creixement.
- Entenem que tan “Can Pongem” com “Can
Vidal” haurien de disposar de parcel·les
mínimes entre 800 i 1.000 m2 i la tipologia
de cases unifamiliars aïllades. El creixement
de blocs de pisos estaria centrada als solars
que hi ha al mig de la població, a “Can Ollé” i
a “Can Benet” (Can Via) i amb això arribaríem
al límit del creixement esmentat de 5.000
habitants.
- Variant o ronda exterior sí, però finançada per
les administracions supramunicipals, sortint

32

de la corba de la Victòria i anant a parar a la
rotonda que hi ha al lateral de l’autovia B-24,
tot just passat el polígon industrial “El Grab”,
que connecta directament amb l’esmentada
autovia i amb l’entrada al poble de Cervelló
per la pujada de “Can Romagosa”.
- Intentar que no es facin construccions urbanístiques innecessàries i anàrquiques que
puguin crear conflictes entre els veïns del
poble o que inclòs perjudiquin sense cap
contraprestació a alguns petits propietaris
del poble.
Han fet o millorat quelcom d’equipament per
a les necessitats de la població? Han resolt
part del dèficit d’aparcament? El que si han fet
és suprimir el passeig (zona verda catalogada
com a tal pel planejament vigent) en la superfície de la torrentera de Santa Rita.
Candidatura per la Concòrdia

Que votem
el POUM?
o el pla de
jubilació de la
família de Gispert
vinculada a CiU?
En el proppassat ple extraordinari del mes de
desembre, vam votar en contra de l’aprovació
inicial del POUM que l’equip de govern municipal de CiU va presentar, i vam justificar el
perquè de la nostra negativa d’aquest pla.
1

Com ja vam advertir i denunciar en més
d’un ple municipal, a criteri nostre creiem
que aquest concurs per a l’adjudicació dels
treballs del POUM i de l’AGENDA LOCAL 21
estava donat davantmà i que la convocatòria del mateix va ser una pantomima.

2

El Plec de clàusules del concurs.
(Administratiu i Tècnic), com l’oposició
municipal va advertir, era molt complicat

la Veu

d’entendre en molts dels seus punts.
El redactor d’aquest Plec, l’anterior
Secretari d’aquest Ajuntament i no ens
oblidem mà dreta del Sr. Alcalde (Josep
Gonzàlez Ballesteros) col·labora professionalment amb l’empresa que va guanyar el
concurs. Que es pot dir d’això ??

4

El resultat del concurs va avalar les nostres sospites. Més del 50 % de diferencia
entre l’empresa guanyadora (NATURGEST)
i la segona i la tercera. 105 punts, 47 i 41
respectivament.

5

Adjudicació econòmica per 30.000.000.ptes a NATURGEST. Ens sembla escandalós el muntant econòmic adjudicat per un
municipi petit com el de la Palma.

6

Fracàs absolut del Consell Assessor. Tots
10 integrants van dimitir.

7

Pel que respecta a l’AGENDA LOCAL 21,
era innecessari plantejar-la en aquests
termes. No s’ha comptat per res amb
l’experiència del grup de medi ambient
EL PÈLAC. S’han donat unes directrius de
medi ambient, però qui les executarà en un
futur ?? Ens atrevim a dir que quedarà en
un calaix.
Des del grup d’ERC LA PALMA sempre
s’ha defensat i plantejat la figura del
Coordinador de Medi Ambient, per executar l’activitat medi ambiental. Per l’equip
de govern de CiU s’ha rebutjat sistemàticament la nostra proposta. Deixaran en
un calaix les propostes que per bé o per
malament vostès aprovaran. Repeteixo qui
les executarà ??

8

Del tema del Senat, ja no vull dir res, amb
escasses reunions si arriben a tres, no es
pot decidir res.

9

Contradicció total de l’equip de govern de
CiU sobre el creixement de la Palma. El
posicionament de CiU, Concòrdia i ERC LA
PALMA, de l’ENTESA ho desconec, és fixar
una forquilla de 5.000 habitants. (Butlletí
LA VEU Octubre 2005).

10 Podem estar d’acord amb la urbanització
d’alguna de les zones que es proposen.
Can Via, Can Ollé, o Can Vidal. Però no
estem d’acord en absolut que alguna família d’aquest poble vinculada políticament
a vostès, amb aquest projecte es puguin
“ jubilar “ a costa d’emplenar de cases el
poble. I si algú no m’ha entès parlo evidentment de la família DE GISPERT.
11 No podem estar en absolut d’acord, en
primer lloc que es permeti fer la variant
com la plantegen. Se’ns ha parlat d’un
cost inicial de 2.000 milions de pessetes.
Tothom sap que en obres d’aquestes els
pressupostos es poden arribar a doblar.
I presentar un projecte d’aquestes característiques, sense saber encara qui ho
finançarà, és una irresponsabilitat. Es inacceptable, que la variant destrossi la vall
del municipi. En el moment que es vulgui
aprovar això, serà el municipi de Corbera i
altres qui realment es beneficiaran. No La
PALMA. Plantegem, si l’objecte de fer la
variant és reduir el trànsit rodat pel centre
del poble.
Que es faci la connexió de Corbera cap a
Sant Andreu de la Barca, i que enllaci amb
la A-2 antiga Nacional II.
12 Aquest projecte trenca totalment amb la
sostenibilitat i el respecte a l’entorn i la
natura que el municipi gaudeix, en una
comarca molt castigada de creixement
desmesurat e incontrolat immobiliari.

Christian Riverola
Regidor d’ERC
lapalmacervello@esquerra.org

L’opinió política

3

En l’actualitat la Palma té 3.000 habitants,
i l’equip de govern de CiU proposa fer
més de 1.000 vivendes. Si es calcula que
a cadascuna de les vivendes poden viure
tres persones que és el més freqüent, atès
que qui vindrà a viure seran parelles joves
amb previsió de tenir fills, ja em diran si no
es sobrepassen els 5.000 habitants.
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Agenda cultural
ABRIL 2007

MAIG 2007

9/4	

Ballada de sardanes (a les 19 h a
la Plaça Cervantes).

6/5	

13/4	

Cine-Forum organitzat per la Palma
Solidària (a les 21:30 h a l’Aliança
Palmarenca).

Actuació de “El Pont d’Arcalís”.
Divulga la música i la cançó de tradició oral dels Pirineus (a les 19 h al
Teatre de l’Aliança Palmarenca).

6/5	

• Actuació de la Gralla (a la
sortida de missa, a la plaça de
l'Església).

Recorregut amb Bicicleta de
Muntanya per la Via verda del
Baix Ebre (BTT). Tram d’aquesta
via entre Bort i Tortosa. Organitzat
pel Centre Excursionista la Palma
(CELP) . Informació: 636 445 440 o
630 255 332.

11/5	

• Dinar de germanor (a les 13:45
h al Poliesportiu).

“L’hora del Conte”. (a les 18 h a la
Biblioteca Municipal).

11/5	

• Ball de saló amb JANCLAR
(després del dinar).

Ple municipal ordinari (a les 20 h
a la sala de Plens de l’Ajuntament).

12/5	

Benedicció dels Horts i Esmorzar
dels Pagesos (a les 9 h a la Font
del Marge).

12/5	

9ª Trobada de puntaires (de 17:30
a 20 h al carrer Santa Maria).

13/5	

Cercavila amb els Geganters,
Grallers i Bastoners de la Gralla
i Quitxalla i Processó acompanyats
de Sant Isidre (Sortida de la Plaça
Cervantes a partir de les 10 h).

13/5	

Missa de Festa Major, amb ofrenes al Patró de la Pagesia (a les
11:30 h).

13/5	

Inauguració de la Rectoria,
Ballada de Sardanes, amb la
Cobla Costa Brava i Ballada de
Gegants i Bastoners de la Gralla i
Quitxalla (a continuació de la missa,
a la Plaça de l’Església).

13/5	

Concert i Ball de Vetlla amb la
Orquestra Costa Brava. Preus
populars (a les 18:30 h a l’Aliança
Palmarenca).

15/5	

Espai de Família Grup 0-3 anys:
“Postinfantils” (a les 21:30 h a l’Aula
d’autoformació Pasqual Ollé).

22/5	

Espai de Família Grup primària:
“Postinfantils” (a les 21:30 h a l’Aula
d’autoformació Pasqual Ollé).

15/4	

Festa en homenatge a la Velle
sa.
• Missa cantada (a les 12:00 h).

17/4	
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Espai de Família. Taller: “Gestió
del conflicte”. Obert a tota la població (a les 21:30 h a la Sala de Plens
de l’Ajuntament).

20/4	

Narracions per a adults: Contes
d'amor, amb Mercè Moral i Carmen
Elisa (a les 20:30 h a la Biblioteca
Municipal).

22/4	

Excursió a la Cova Simanya
(ROCS). Caminada i visita a la cova
situada al massís de Llorenç de Munt.
Organitzat pel Centre Excursionista
la Palma (CELP). Informació: 636
445 440 o 630 255 332.

22/4	

Concert de Sant Jordi, organitzat per la Gralla (a l’Aliança
Palmarenca).

23/4	

Festa de Sant Jordi a l'escola el
Solell.

24/4	

Espai de Família. Taller: “Gestió
del conflicte”. Obert a tota la població (a les 21:30 h a la Sala de Plens
de l’Ajuntament).

25/4	

Club de lectura de la Palma (a
les 21:30 h a la Biblioteca municipal).

27/4	

Taller Lúdic per a nens/nenes
de 7 a 12 anys (a les 18:00 h a la
Biblioteca municipal).

la Veu

Agenda cultural
25/5	

Taller Lúdic per a nens/nenes
de 7 a 12 anys (a les 18:00 h a
la Biblioteca municipal).

26/5	

Representació de l’obra de
Teatre “Fuita”, de Jordi Galceran,
a càrrec del grup de Teatre la
Palma (a les 22 h a l’Aliança
Palmarenca).

27/5	

Eleccions municipals (meses
electorals instal·lades al Polisportiu
municipal. Horari votacions: de 9 a
20 h).

29/5	

Espai de Família Grup adolescents: “Postinfantils” (a les 21:30
h a l’Aula d’autoformació Pasqual
Ollé).

30/5	

Club de lectura de la Palma (a
les 21:30 h a la Biblioteca municipal).

• Caminant cap al Pla (sortida a
les 9 h de la Font del Marge)
• Xocolata Popular (a les 10 h).

• Mostra d’entitats i comerços (a
partir de les 10 h).
• Missa i ofrena de paneres (a
les 11:30 h).
• Veredicte i lliurament de premis del 10è concurs de Paneres
Xapolina d’Or (a les 12:15 h).
• Animació infantil (a les 13 h).
• Dinar de germanor. Preu 12 €.
Venda de tiquets a Fleca Pascual i
Cal Roca (a les 14:30 h)
10/6	

JUNY 2007
2/6	

3/6	

10ª Xapolina Roc: Concert
Acampada, al Pla de Sant Joan
(Obertura de portes a les 19:30
h. Sopar de Germanor a les 21 h.
Concert a partir de les 22 h.) Preu:
10 € (venda anticipada al Bar
Aliança Palmarenca de la Palma) i
12 € (venda a taquilla).
Representació de l’obra de
Teatre “Fuita”, de Jordi Galceran,
a càrrec del grup de Teatre la
Palma (a les 19 h a l’Aliança Palma
renca).

8/6	

“L’hora del Conte”. (a les 18 h a
la Biblioteca Municipal).

9/6	

Representació de l’obra de
Teatre “Fuita”, de Jordi Galceran,
a càrrec del grup de Teatre la
Palma (a les 22 h a l’Aliança Palma
renca).

10/6	

10è Aplec al Pla de Sant Joan:

Senderisme per la Ruta de les
cales de Sitges. Tram del GR 92
entre Sitges i Vilanova i la Geltrú.
Organitzat pel Centre Excursionista
la Palma (CELP) .
Informació: 636 445 440
o 630 255 332.

12/6	

Espai de Família Grup 0-3 anys:
“Influències” (a les 21:30 h a l’Aula
d’autoformació Pasqual Ollé).

16/6	

Sessió constitutiva del nou
Ajuntament sortint de les eleccions
municipals (a les 12:00 h a la sala
de Plens)

19/6	

Espai de Família Grup primària:
“Influències” (a les 21:30 h a l’Aula
d’autoformació Pasqual Ollé).

23/6	

Arribada de la Flama del Canigó
a la Palma.

26/6	

Espai de Família Grup adolescents: “Influències” (a les 21:30 h a
l’Aula d’autoformació Pasqual Ollé).

27/6	

Club de lectura de la Palma (a les
21:30 h a la Biblioteca municipal).

29/6	

Taller Lúdic per a nens/nenes
de 7 a 12 anys (a les 18:00 h a la
Biblioteca municipal).
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