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La Palma: un municipi en marxa

Ara, més que mai, la Palma batega amb força. 
Sense cap falsa vanitat, i amb la prudència 
que cal en l’acció de governar, crec que el 
nostre poble enfila un procés de transformació 
que canviarà, no només la  fisonomia exterior 
del municipi, sinó la nostra autoestima col-
lectiva i la nostra capacitat de resposta contra 
situacions complexes o imprevisibles.
Aquests canvis es visualitzen externament a 
través de les obres que s’han fet darrerament 
i aquelles que estan en curs: arranjament de 
la part alta de l’Avinguda Catalunya, entre la 
benzinera i el carrer Sant Josep, la supressió 
de barreres arquitectòniques a l’entorn del C. 
Canigó, l’arranjament de la Plaça Puigmajor, 
la supressió de barreres arquitectòniques al C. 
Cadí i al C. Montseny, la creació de més de 
20 places d’aparcament al C. Pirineu i de 30 
places provisionals al Passeig de Santa Rita, 
la senyalització de més places d’aparcament 
al C. Canigó, al C. Gabarres i al C. Alberes, 
la reparació del mur del C. Sant Isidre i la 
immediata construcció de l’escala que dóna 
accés a aquest carrer des de la carretera, el 
soterrament de contenidors i la construcció 
de la rectoria. Altres projectes de futur podran 
realitzar-se ben aviat, en la mesura que la 
gestió econòmica i tècnica ho permeti. 
Al costat d’aquestes actuacions, n’hi ha d’al-
tres que s’adrecen principalment a servir les 
persones del nostre poble. A títol d’exemple, 
voldria enumerar els cursos de formació per 
a la recerca de feina a l’aula d’autoformació, 
la creació subvencionada d’un lloc de treball 
per a la psicòloga municipal, la creació de la 
plaça de benestar social i la consolidació de la 
plaça de 3 guàrdies municipals, el coliderat-
ge que la Palma duu a terme perquè el Baix 
Llobregat Centre disposi d’un canal comarcal 
de Televisió Digital Terrestre, el procés de 
participació ciutadana que ha de conduir a 
l’aprovació de l’Agenda XXI i del Pla d’Or-
denació Urbanístic Municipal, .... Aquestes 
àrees, encara que menys tangibles, ajuden a 
situar l’autoestima i les capacitats del nostre 
poble en una dimensió capaç de respondre, 
de manera efectiva, als reptes de les properes 
dècades.

Governar des de l’escassetat de recursos 
econòmics i dels mecanismes per a generar-
los només és possible si hi ha un equip de 
persones valent i dedicat a un projecte quasi 
vocacionalment. Assolir aquests reptes de 
transformació suposa una predisposició a 
oferir les vàlues professionals i la dedicació 
de moltes persones (regidors, entitats, gent 
de tota mena i de tots els pensars) que, per 
damunt de qualsevol consideració, esperen 
que la Palma sigui l’orgull humil d’una herèn-
cia per a donar als nostres fills. Aquesta estra-
tègia de coratge, certament, no està exempta 
de riscos, però si volem que el nostre poble 
ocupi un lloc de primera magnitud cal anar 
més enllà dels convencionalismes i donar res-
postes modernes, amb visió de futur i, si cal, 
contracorrent. No hem de tenir por d’equivo-
car-nos, però la vulnerabilitat actual del muni-
cipi no permet ensopegar gaires vegades. 
Honestament, crec que anem bé i en la bona 
direcció. Pels propers anys caldrà encara 
un esforç d’inversions en infrastructures que 
posin la Palma al dia. Pressupostàriament, 
cal assolir un equilibri entre ingressos i des-
peses que permeti la plena sostenibilitat del 
municipi sense haver de dependre, en cap 
cas, del creixement urbanístic o industrial. 
El valor mediambiental de la Palma i la seva 
proximitat i accessibilitat a Barcelona són els 
nostres actius de qualitat de vida mes impor-
tants i valorats per tothom. Blindar aquests 
actius contra les pressions d’una àrea metro-
politana en procés d’expansió és una prioritat 
del govern municipal a la que s’hi esmerçaran 
tots els esforços que siguin necessaris per 
aconseguir-la. 
Trobar aquest punt d’equilibri i aplicar-lo 
racionalment serà la clau perquè la Palma 
estigui a la cua o al capdavant. Globalment, 
la situació és bona i el camí és bo, però cal 
que en els propers anys hi hagi lideratge i un 
equip de persones dedicades a aquest projec-
te perquè la Palma assoleixi l’equilibri en totes 
les magnituds que ens permeti arribar lluny, 
cada dia més lluny.

Editorial
Josep Maria Llop i Rigol

Alcalde de la Palma
de Cervelló
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Jutjat de Pau 93 672 07 73
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Consultori la Palma 93 672 08 05
Casal de la Gent Gran 93 672 05 52
Serveis Socials 93 672 07 73
Biblioteca 93 672 06 95
Aula d'Autoformació Pascual Ollé 93 672 20 64
Escola Pública "El Solell" 93 672 01 50
Llar d’Infants "El Patufet" 93 672 08 15
Poliesportiu Municipal 93 672 01 88
Camp de futbol 93 672 01 86

SERVEIS
Sorea 93 672 10 14
Fecsa 93 631 27 27
Oficina de Correus 93 672 09 21
Telefònica Informació 11818
Bombers (Sant Feliu) 93 666 10 80
Ambulància 061
Servei Municipal de Recaptació 93 663 19 23
CAP Urgències - Corbera 93 650 16 18
Farmàcia 93 672 00 23
Creu Roja 93 668 18 18
Parròquia Santa Maria de la Palma 93 672 00 79
La Cuca Fera 93 672 07 75

ENTITATS DE LA PALMA
Aliança Palmarenca 93 672 01 89
Agrupació de Comerciants 93 672 10 77
Associació de Joves de la Palma 93 672 02 03
Associació de veïns
Càritas 93 672 00 79
Centre Excursionista la Palma 93 672 05 70
Cercle de Debat Cultural 93 672 06 50
Comunitat de Regants 93 672 00 78
El Pèlac  93 672 09 52
Entitat de conservació de Can Vidal 93 672 02 25
FAREM, Associació Persones amb  
Discapacitat Intel·lectual o Física  93 660 19 18
Germandat de St. Isidre 93 672 01 06
Grup de Cantaires 93 672 00 40
Grup de Teatre 93 672 08 45
Junta del Cementiri 93 672 00 89
La Gralla 93 672 05 25
La Palma Solidària 93 672 06 47
Penya Barcelonista la Palma 93 672 11 25
Taekwondo "Chois Wang II" 93 672 01 88
Unió Esportiva la Palma 93 672 05 03

Telèfons d’interès
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La Palma ofereix

assessorament jurídic  
per a la dona
El govern municipal, en concret la Regidoria 
de la Dona, es va comprometre en aquest 
mandat a lluitar contra la violència de gène-
re, més coneguda com la violència domès-
tica. Cada mes de novembre l’Ajuntament 
fomenta alguna acció per a la conscienciació 
col·lectiva sobre el drama que representen 
aquests fets i que, en general, afecten també 
psicològicament als integrants més petits de 
les famílies. Des de l’any passat les dones 
que pateixen una situació de violència tenen a 
disposició una línia de telèfon gratuït i del tot 
confidencial les 24 hores del dia tots els dies 
de l’any. El telèfon és el 900 900 120.
En aquest marc, l’Ajuntament ofereix asses-
sorament jurídic per a la dona amb l’objec-
tiu, no tan sols de lluitar contra la violència 
de gènere facilitant la sortida dels silencis 
d’aquelles persones que puguin patir una 
situació de maltractaments, sinó també per 

facilitar la informació i 
assessorar jurídicament 
les dones en qualse-
vol àmbit de la seva 
vida laboral o privada, 
com ara problemes en 
la seva empresa, amb 
el fills, amb la seva 
parella, etc. El servei, 
que és gratuït per a les 
dones de la Palma, està 
impartit per la lletrada 
Marta Agudo i es pot 
sol·licitar mitjançant la 
psicòloga municipal, 
l’Eva Peribañez. Els 
horaris són els dilluns 
matí, dimarts tarda i divendres matí al serveis 
socials de l’Ajuntament (C/ Montseny, 16 
– 1er 2ª) i els dimecres matí i dijous tarda a 
l’Aula d’Autoformació (C/ Sant Jordi, 1).

D’altra banda, com ja és cos-
tum, el 8 de març es com-
memora arreu del món el Dia 
Internacional de la Dona tre-
balladora. Cada vegada més, 
aquesta commemoració treu a 
la llum les desigualtats que en 
molts llocs pateixen les dones, 
simplement per la condició 
del seu gènere, en l’àmbit 
laboral. Assumir més reptes 
per la igualtat dels drets entre 
homes i dones depèn de tot-
hom. La Regidoria de la Dona 
de l’Ajuntament de la Palma 
ha organitzat enguany, a la 
plaça 11 de Setembre, un acte 
de lectura de un manifest a 
favor de la Dona Treballadora. 
En acabar es va oferir una 
xocolatada per als assistents.



Des del mes de novembre la Palma ha entrat 
en fase d’obres, començant per la reurbanit-
zació del  carrer Canigó i del tram de l’avin-
guda Catalunya situat entre el carrer Sant 
Josep i el revolt de la benzinera, seguint per 
la construcció del mur del carrer Sant Isidre, 
i culminant amb l’inici del projecte de supres-
sió de barreres arquitectòniques als carrers 
Cadí i Montseny, entre Cadí i Alberes.
Paral·lelament, el mes de gener va començar 
la construcció de la nova rectoria, a càrrec 
de l’ajuntament i com a contrapartida per 
l’enderroc de l’antic edifici parroquial i l’ex-
propiació d’una porció del seu terreny per a 
l’ampliació de la carretera i la construcció del 
nou tram de vorera.

La Palma
en reconstrucció

De la mateixa manera, per aquest mes de 
març es preveu l’inici de les obres de recons-
trucció de l’escala i la placeta del C/Sant 
Isidre, que s’han enderrocat com a conse-
qüència de l’esvoranc que va causar una fuita 
d’aigua i de la posterior instal·lació d’un mur 
de contenció on mai fins ara no n’hi havia 
hagut cap.
L’altre gran projecte que també es troba 
adjudicat i que ja s’està executant és el soter-
rament de contenidors. Ja s’ha posat una pri-
mera illa de 5 contenidors a l’Avda. Catalunya 
i un altra al carrer Pirineu, si bé encara falta 
col·locar-hi les bústies corresponents.

laVeu
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Principals característiques de 
les obres realitzades i en curs

A l’avinguda Catalunya:

- Construcció d’una nova vorera més 
ampla que l’anterior que, d’altra banda, 
presentava moltes irregularitats.

- Pavimentació de l’aparcament amb 
asfalt.

- Instal·lació d’un col·lector de les aigües 
pluvials.

- Instal·lació d’enllumenat.

Al carrer Canigó, entre Pirineu i Montsant:

- Nou clavegueram.
- Substitució de la xarxa de subministra-

ment d’aigua.
- Ampliació de voreres.
- Pavimentació de l’aparcament amb llam-

bordes.
- Obertura d’embornals de recollida d’ai-

gües pluvials.
- Nou enllumenat.
- Asfaltat de la via central.

Al carrer Montseny, entre Cadí i Alberes:

- Xarxa separativa de clavegueram i aigües 
pluvials.

- Substitució de la xarxa de subministra-
ment d’aigua.

- Ampliació de voreres.
- Pavimentació de l’aparcament amb llam-

bordes.
- Obertura d’embornals de recollida d’ai-

gües pluvials.
- Nou enllumenat.
- Asfaltat de la via central.

Al carrer Cadí:

- Xarxa separativa de clavegueram i aigües 
pluvials.

- Substitució de la xarxa de subministra-
ment d’aigua.

- Ampliació de voreres.
- Obertura d’embornals de recollida d’ai-

gües pluvials.
- Nou enllumenat.
- Asfaltat de la via central.

Al carrer Sant Isidre:

- Col·locació  d’un mur de contenció.
- Construcció d’unes noves escales de 

comunicació entre l’avinguda Catalunya 
i el carrer. 

- C on s t r u c c i ó 
d’una arcada 
sota les esca-
les.

- A r ran jament 
de la placeta.

- I n s t a l · l a c i ó 
d’una font.

- Col·locació de 
bancs i jardi-
neres.
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Al carrer Sant Jordi número 1 està situat 
el Servei d’Ocupació de la Palma. El servei 
municipal d’ocupació ajuda a totes aquelles 
persones interessades en la recerca activa de 
feina mitjançant una atenció personal i de 
proximitat. El Servei d’Ocupació realitza sem-
pre una entrevista personalitzada on s’estudia 
l’adequació de la formació de la persona en 
concret i la feina que cerca. En aquest sentit, 
aquest procés personalitzat també informa i 
orienta laboralment. Des del Servei d’Ocupa-
ció es realitza un seguiment del procés d’in-
serció laboral i, si la persona ho requereix, es 
facilita la formació ocupacional o contínua.
D’altra banda, el Servei d’Ocupació de la 
Palma té una Borsa de Treball que intercanvia 
les sol·licituds de les persones que busquen 
feina i les empreses que necessiten perso-

nes qualificades. En 
el decurs dels propers 
dos anys el Servei 
d’Ocupació vol con-
solidar-se com l’espai 
de recerca activa de 
feina i ser el centre de 
referència de la Vall 
de Rafamans per a les 
persones que cerquen 
feina i les empreses 
que cerquen persones 
qualificades.
L’aposta per a la cre-
ació del Servei d’Ocu-
pació de la Palma és 
un element més en 

l’estratègia de ser un poble referent amb una 
taxa d’atur molt baixa, és a dir un atur tècnic, 
i en la consolidació d’un polígon industrial 
com un element d’atracció per a la creació i 
consolidació d’empreses.

La Palma aposta  

per la plena  
ocupació

La Palma és el municipi amb 
menys atur registrat

El darrer Informe de l’Observatori Permanent del 
Mercat de Treball del Baix Llobregat (OPMT-BL), 
esmentava que la Palma de Cervelló és el municipi 
amb menys atur registrat de tota la comarca. El nostre 
municipi registrava el mes d’octubre de 2005 un atur 
d’un 2’4%, mentre que la tassa d’atur a la comarca 
del baix Llobregat era del 8,1%, a Catalunya el 7,4% i 
a l’Estat Espanyol el 9,8%. En aquest sentit, l’Informe 
destaca que la Palma, comparat amb els municipis 
més petits de Catalunya, te un atur registrat dels més 
baixos del país.

No t’aturis! 
Servei d’Ocupació  

de la Palma

936 722 064
aulapalma@diba.es
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Les regidories de Joventut dels Ajuntaments 
de la Palma, Cervelló, Corbera de Llobregat, 
Molins de Rei, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, 
Santa Coloma de Cervelló, Torrelles, Vallirana 
i El Papiol han creat la Borsa Jove d’Habitat-
ge al Baix Llobregat Centre. Aquesta Borsa 
constarà de dues oficines, una a Molins de 
Rei (plaça del Mercat, 4) i una altra a Sant 
Vicenç dels Horts (carrer del Claverol, 6) i de 
deu antenes informatives situades als punts 
d’informació juvenil. A la Palma aquest servei 
s’ubica al carrer de Sant Jordi, 1.

La Borsa Jove d’Habitatge és un servei públic 
que té per objectiu facilitar l’accés a l’ha-
bitatge als joves que tinguin entre 18 i 35 
anys. Realitza un treball de mediació entre el 
propietari i el jove, amb l’objectiu de facilitar 
i conjugar els interessos de les dues parts. Els 
serveis que s’ofereixen són els d’informar i 
orientar sobre allotjament en règim de lloguer, 
assessorament jurídic i tècnic sobre habitatge, 
borsa d’habitacions en pisos compartits i, en 

S’obra la porta a la

Borsa Jove d’Habitatge
general, facilitar els lloguers a preus assequi-
bles. D’altra banda, també s’ofereixen avan-
tatges als propietaris dels habitatges: atenció 
personalitzada, informació d’ajuts, garantia 
de cobrament mensual del lloguer durant el 
primer any de contracte mitjançant una pòlis-
sa de caució, garantia de l’estat de la seva 
propietat amb una pòlissa multirisc, ...
La Palma i la resta d’Ajuntaments han establert 
aquest conveni amb l’Associació Prohabitatge, 
una entitat sense afany de lucre que té entre 
les seves finalitats fomentar i promoure pro-
grames d’habitatge i allotjament de caràcter 
social. També aquest conjunt d’ajuntaments 
del Baix Llobregat Centre han signat un con-
veni amb la Secretaria General de Joventut 
pel qual s’estableixen les condicions de l’ober-
tura de la Borsa Jove d’Habitatge del Baix 
Llobregat Centre. El servei és gratuït tant pels 
joves com pels propietaris.Què t’ofereix la Borsa 

Jove d’Habitatge?

• Servei gratuït
• Informació sobre compra 

i lloguer
• Tramitació dels ajuts al 

lloguer
• Preus més assequibles
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El pressupost  
municipal 2006
creix en inversions
L’Ajuntament gestionarà el 2006 un pressu-
post de més de 3 milions i mig d’Euros, que 
suposa un increment del 32% respecte l’any 
anterior. El capítol d’inversions, entre les quals 
destaquen l’arranjament del Passeig de la Font 
de Santa Rita, la segona anualitat del projecte 
de supressió de barreres arquitectòniques, la 
renovació de l’enllumenat públic, la connexió 

del clavegueram del casc antic al col·lector, 
l’asfaltat de carrers i altres millores a la via 
pública, ascendeix a 1,28 milions d’Euros, 
que representa el 36,13% del pressupost. Un 
cop més, l’Ajuntament de la Palma fa un gran 
esforç inversor per tal d’anar recuperant el 
dèficit històric en infrastructures.

Ajuntament la Palma - Pressupost Ingressos 2006

Ajuntament la Palma - Pressupost Despeses 2006

Personal

Bens corrents i serveis

Interessos

Subvencions a entitats

Inversions

Transferències de capital

Amortització de préstecs

Impostos directes

Impostos indirectes

Taxes i altres ingressos

Transferències corrents

Ingressos patrimonials

Subvencions

Préstecs

0%
4% 6%

27%

1%

14%48%

35%

2% 2%
27%

31%1%2%
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Despeses 2006  Euros %

Serveis de caràcter general 775.783,71 21,88%
Òrgans de govern 87.000,00 2,45%
Administració general 686.400,00 19,36%
Transferències a institucions 2.383,71 0,07%
Vigilància municipal 252.500,00 7,12%
Protecció i Promoció social 68.900,00 1,94%
Serveis socials 48.800,00 1,38%
Gent Gran 5.700,00 0,16%
Acció social 14.400,00 0,41%
Producció de bens públics de caràcter social 1.176.477,17 33,18%
Sanitat 14.456,58 0,41%
Ensenyament 101.883,20 2,87%
Urbanisme i obres 209.325,97 5,90%
Escombraries i neteja viària 215.000,00 6,06%
Medi ambient 110.680,00 3,12%
Enllumenat 79.299,51 2,24%
Cultura i festes 99.993,33 2,82%
Esports 276.328,57 7,79%
Jovent 12.000,00 0,34%
Cooperació 2.200,00 0,06%
Comunicació i participació ciutadana 55.310,00 1,56%
Producció de bens públics de caràcter econòmic 1.021.361,60 28,80%
Manteniment vies públiques 20.500,00 0,58%
Inversions en projectes d’urbanisme i obres 1.000.861,60 28,22%
Regulació econòmica de caràcter general 38.000,00 1,07%
Regulació econòmica de sectors productius 92.085,00 2,60%
Fira Mineral i Comercial 60.300,00 1,70%
Plans d’ocupació 30.750,00 0,87%
Turisme 1.035,00 0,03%
Transferències a administracions públiques 341,55 0,01%
Deute públic 120.716,01 3,40%
Despeses financeres 42.000,00 1,18%
Amortitzacions de préstecs 78.716,01 2,22%
Total 3.546.165,04

Les inversions més destacades

— Arranjament de la font de Santa Rita: 335.053,24  Euros
— Supressió de barreres arquitectòniques 1ª fase (2ª anualitat): 284.253,52 Euros
— Connexió del clavegueram del casc antic al col·lector: 180.000,00 Euros
— Millores a la via publica 101.554,84 Euros
— Renovació enllumenat públic: 100.000 Euros
— Redacció POUM i Agenda 21 (2ª anualitat): 80.000 Euros
— 3ª Expofira mineral i comercial: 60.000 Euros
— Millores al Poliesportiu municipal: 57.000 Euros
— Nous jaciments d’ocupació: 30.750 Euros
— Millores a l’Escola El Solell: 30.000 Euros
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L’origen del Grup de Cantaires de la Palma 
data de l’any 1942, enguany fa 64 anys. 
Amb el cant típic de Caramelles es fa ressor-
gir una tradició establerta molts anys abans 
per diferents grups que ja s’havien donat a 
conèixer. 
Les Caramelles eren cantades solemnement 
pels homes del municipi a les noies, fent 
ressaltar les seves virtuts i belleses. Elles hi 
participaven fent-los donació d’algun o altre 
obsequi. En realitat, en aquella època, darre-
ra del cant s’amagava un constant piropeig 
dels nois a les noies de la Palma. Durant 58 
anys seguits la direcció va recaure en l’Este-
ve Fisas, que l’any 2000 va cedir la direcció 
de la coral al seu fill Esteve. 
El poble sempre ha sentit com a propi el Grup 

64 anys! del Grup de

Cantaires de la Palma
de Cantaires. Un exemple és la participació 
de tots els palmarencs i palmarenques, l’any 
1967, en la celebració d’una gran festa en 
motiu de les Noces d’Argent del grup. La 
qualitat de la coral i l’extens repertori de 
cançons exhibit, al llarg dels anys, va perme-
tre que el Grup de Cantaires de la Palma fos 
admès a la Federació de Cors de Clavé. La 
importància de la coral en la vida de la Palma 
va impulsar que l’any 1992 s’edités el llibre 
“Cinquanta anys de Caramelles a la Palma”.
Actualment el grup segueix amb molta il·lusió 
la tasca començada fa tants anys, renovant 
el repertori amb nous ritmes i amb l’afany 
de conèixer i intercanviar experiències amb 
altres corals de l’entorn.

CANTA AMB NOSALTRES!  VINE I PARTICIPA!
T’ESPEREM!

TELÈFON 936 720 040
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Què és la Televisió Digital Terrestre?

La Televisió Digital Terrestre (TDT) és una 
nova tecnologia de difusió dels senyals de 
televisió que al llarg dels propers anys subs-
tituirà a la televisió analògica convencional. 
La digitalització i les tècniques de compressió 
del senyal permeten una optimització de l’ús 
de l’espectre radioelèctric, el que possibilita 
incrementar el número de programes, i per 
tant l’oferta audiovisual. La TDT permet aug-
mentar en 4 o 5 el número de programes per 
freqüència o canal múltiple. Comporta, també, 
la millora de la qualitat en la imatge i el so, 
formats avançats d’àudio i vídeo, així com la 
possibilitat de rebre nous serveis interactius o 
d’accés a la societat de la informació.
La TDT, a diferència de les plataformes digitals 
per satèl·lit o cable, és en règim obert, és a 
dir no caldrà subscriure’s, ni pagar cap quota, 
atès que les emissions són totalment gratuï-
tes. Segons les previsions estatals, el període 
de transició cap a la TDT finalitza el 3 d’abril 
de 2010, data en la que totes les emissions 
televisives seran exclusivament en digital.

Com funciona la TDT? 

El canal de televisió emet el senyal de televisió 
al centre emissor, com per exemple la Torre 
de Collserola, via fibra òptica o per qualsevol 
altre medi de transmissió. El centre emissor 
distribueix el senyal en la seva àrea de cober-
tura, el qual és rebut mitjançant la mateixa 
antena per la que actualment rebem la televi-

La Televisió Digital Terrestre (TDT)
a la Palma

sió analògica. Finalment, l’emissió TDT arriba 
a cada televisor gràcies a un descodificador 
digital o bé a un televisor amb receptor digital 
incorporat.

Perquè no arriba encara la TDT al nucli urbà 
de la Palma?

Encara que el senyal de la TDT es transmet 
d’una forma similar a la televisió conven-
cional, els centres emissors i els repetidors 
s’han d’adaptar tècnicament. A hores d’ara, a 
Catalunya hi ha 6 centres emissors adaptats 
a la TDT: Collcerola (Barcelona), Montserrat 
(Bages), Mussara (Tarragona), Coll Redó (Baix 
Ebre), Rocacorba (Girona) i Alpicat (Lleida). 
El nucli urbà de la Palma, encara que està 
situat a poca distància de Barcelona, és una 
zona fosca del repetidor de Collcerola degut 
a la seva ubicació geogràfica. Ni la televisió 
analògica, que arriba gràcies a un repetidor 
local ubicat a Fontpineda, ni la televisió digital 
es poden rebre des de Collcerola. Cal, doncs, 
adequar el repetidor de Fontpineda o utilitzar 
altres recursos tècnics per tal que la TDT hi 
arribi. La urbanització Can Vidal, per contra, sí 
que disposa de cobertura des del repetidor de 
Collcerola i, per tant, pot veure la TDT. 
Des de l’Ajuntament de la Palma s’estan fent 
gestions amb la Generalitat de Catalunya, amb 
les empreses responsables de la transmissió 
del senyal i amb entitats municipalistes com 
Localret per tal que la TDT pugui arribar el 
més aviat possible al nucli urbà de la Palma.

Requisits per rebre la TDT:
- Disposar de cobertura; es a dir, que arribi el senyal de les emissions digitals. 
- Cal adequar l’antena que utilitzem en l’actualitat, ja sigui individual o col·lectiva. És 

un procediment senzill que pot dur a terme un instal·lador degudament registrat per la 
Generalitat de Catalunya.

- Disposar d’un receptor de TDT als nostres televisors: receptor extern per connectar al 
televisor, o bé televisor que porti el receptor integrat. En ambdós casos, cal exigir que el 
receptor porti el segell DVB, el qual garanteix la total compatibilitat amb les emissions 
de televisió digital. A més, si es vol gaudir de serveis interactius, cal que el receptor de 
TDT utilitzi la tecnologia MHP (Multimedia Home Platform)
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CARNAVAL A LA PALMA
El cap de setmana dels dies 4 i 5 de març es 
va celebrar a la Palma la festa de Carnaval. 
Amb el suport de la Regidoria de Cultura es 
van realitzar diverses activitats. Entre altres, 
el dissabte a la nit va haver-hi un concert al 
poliesportiu amb el grup El Cairo i es va fer 
un lliurament de premis a les millors com-
parses, individuals i grupals. El diumenge, a 
les 12 del migdia, es va celebrar la Rua de 
Carnastoltes que va fer una cercavila per tot 
el poble.

EL 22 D’ABRIL PREPARA’T A 
CRIDAR!
El proper dia 22 d’abril, el dia abans de Sant 
Jordi, se celebrarà al poliesportiu de la Palma 
un concert Jove amb l’actuació dels diferents 
grups de rock de la Palma. Més informació a 
www.lapalma.diba.es

BENESTAR I FAMÍLIA, ATENCIÓ 
PERSONALITZADA
Des de la Regidoria de Benestar i Família es 
vol donar a conèixer l’equip de professionals 
d’aquesta àrea i l’horari d’atenció al públic. Els 

Serveis Socials de l’Ajun-
tament el formen l’Eva 
González, treballadora 
social, la Emi Garcia, 
treballadora familiar, la 
Ruth Veja, educadora 
social i la Eva Peribañez, 
psicòloga. 
L’horari d’atenció al 
públic és el següent: Eva 
González, dilluns tarda i dimecres i divendres 
al matí. Emi Garcia, dimarts, dimecres i dijous 
al matí. Ruth Veja, de dilluns a dijous al matí 
i dimarts a la tarda a l’Aula d’Autoformació, 
el divendres al matí als Serveis Socials. Eva 
Peribañez: dilluns, dimecres i divendres al 
matí i dimarts i dijous a la tarda, als Serveis 
Socials i l’Aula d’Autoformació.

CORRECCIÓ DE TEXTOS I 
CONSULTES EN CATALÀ
L’Ajuntament de la 
Palma, juntament amb 
el Consorci per a la Nor-
malització Lingüística, 
ofereix un servei de 
correcció de textos 
en català i de consul-
tes adreçat als veïns 
i veïnes del municipi. 
El servei s’ofereix cada 
dimarts de 10 a les 
13 hores del matí. Cal recordar també que 
l’Ajuntament ha signat un conveni amb el 
Consorci per oferir cursos de català a nivell 
bàsic i oral. Enguany s’ofereixen dos cursos 
del mateix nivell, amb una durada cadascun 
de sis mesos. Els cursos, que ja s’han iniciat, 
es realitzen dos dies a la setmana amb horari 
de tarda. Per a més informació pots trucar a 
l’Ajuntament  936 720 202 o apropar-te a 
l’Aula d’Autoformació. 

Noticies breus

La Palma es mou
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VET AQUÍ JA! .... L’HORA DEL 
CONTE
El calendari del 2006 ja està a punt. El ser-
vei de la Biblioteca municipal de l’Hora del 
Conte, destinat als més petits, ha programat 
el nou cicle de contes per a nens i nenes. El 
10 de febrer, el 10 de març, el 12 de maig, 
el 9 de juny, el 6 d’octubre, el 10 de novem-
bre, són les dates escollides, entre altres 
que s’aniran confirmant, per a realitzar a la 
biblioteca la lectura dels contes. Per a rebre 
la informació puntualment de les properes 
edicions de l’Hora del Conte es pot escriure a 
bibliolapalma@diba.es

LA SECRETARIA D’ESPORTS I 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
ATORGUEN SUBVENCIONS PER 
A LES ACTIVITATS ESPORTIVES 
MUNICIPALS
La Secretaria d’Esports del Govern de la 
Generalitat de Catalunya ha atorgat una sub-
venció per valor de 5.000 Euros a l’Ajunta-
ment de la Palma per a les activitats espor-
tives al municipi i per a la gestió esportiva 
de la Regidoria d’Esports. Per altra banda, 
la Diputació de Barcelona ha subvencionat 
també les activitats esportives de la Palma 
amb altres 10.090 Euros.

LA PALMA S’ADHEREIX A LA 
CAMPANYA “FEM UN BON US 
DE L’ENERGIA”
L’Ajuntament de la Palma s’ha adherit a la 
campanya de l’Institut Català d’Energia “Fem 

un bon ús de l’energia” que té per objectiu 
l’estalvi d’energia a les llars. La campa-
nya exemplifica diferents situacions d’estalvi 
d’energia. Per exemple, amb la instal·lació de 
tires de passa-pas a les juntures i escletxes 
de les finestres s’arriba a un estalvi d’un 5 a 
un 10% de l’energia emprada per escalfar o 
refredar.  Per a més informació pots adreçar-te 
a icaen@icaen.net o bé sol·licitar un díptic a 
l’Ajuntament.

EL POLISPORTIU DE LA 
PALMA AMPLIA LES SEVES 
INSTAL·LACIONS
La passada tardor es 
va inaugurar l’amplia-
ció de la sala de “fit-
ness” del Polisportiu 
municipal, duplicant 
quasi bé l’espai. 
L’ampliació ha anat 
acompanyada de la 
compra de nous apa-
rells  cardiovasculars 
i de musculació i amb 
la contractació d’un 
nou monitor per oferir 
atenció personalitza-
da als usuaris. També s’han millorat i s’ha 
incorporat ventilació als vestuaris de pista i 
s’ha habilitat un nou magatzem per guardar 
els materials que utilitzen les entitats espor-
tives i l’escola esportiva. Per aquest any està 
prevista la construcció d’una nova sala d’acti-
vitats dirigides que complementarà la existent 
i permetrà oferir més activitats als abonats. 
Per abonar-se a la instal·lació o rebre més 
informació, cal adreçar-se al Polisportiu o tru-
car al telèfon 93 672 01 88.

EL GOVERN HABILITA UN 
TELÈFON PER A QUI VULGUI 
COMUNICAR LA TROBADA 
D’AUS SALVATGES MORTES
El Govern de la Generalitat posa a disposi-
ció dels ciutadans el telèfon d’emergències 
del Control Central d’Agents Rurals (93 561 
7000) perquè puguin comunicar qualsevol 
trobada d’aus salvatges mortes o aparentment 
malaltes, com a mesura de prevenció davant 
la influencia aviària.
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Braó de porc a la gallega 
o "Laconada Gallega"
Ingredients per a 6 persones:
1 quilo de braó de porc salat. 
300 grams de galtes (carrillada) de porc. 
300 grams d’orella de porc salada. 
1/2 quilo de xoriço gallec. 
1 i 1/2 quilos de fulles tendres de nap (gre-
los). 
6 patates grans. 
Sal al gust. 

Elaboració:
Dessalem el braó de porc 24 hores abans de 
preparar el plat, incorporant-lo en un recipient 
amb abundant aigua i canviant l’aigua cada 
6 hores.
Un cop les fulles tendres de nap estiguin 
ben netes les tallem a trossets i les posem 
a bullir durant cinc minuts en aigua amb sal 
-amb aquest procés els hi traurem el seu gust 
amarg-. Un cop cuites les apartem a banda. 
Pelem les patates i les tallem en trossos 
grans. 

Tot seguit posem al foc una olla ben alta 
amb 3 litres d’aigua. Dins l’olla incorporem 
el braó de porc, les galtes, l’orella i el xoriço. 
Quan l’aigua comenci a bullir baixem el foc 
i deixem que faci la cocció a foc lent. Quan 
hagin portat aproximadament una hora fent la 
cocció, rectifiquem de sal i hi afegim les fulles 
tendres de nap i les patates. Deixem l’olla en 
cocció lenta durant mig hora més.
Quan tot estigui ben cuit, rectifiquem un cop 
més de sal i apartem l’olla del foc, deixant-la 
reposar durant 15 minuts. Abans de servir, 
tallarem a trossos proporcionals el braó de 
porc, les galtes, l’orella i els xoriços perquè 
tothom pugui menjar de tot. Servirem el plat 
nevant-lo de pebre picant i regant-lo amb oli 
d’oliva verge.

Recepta gentilesa de:

Restaurant Taverna Coto’s
Avinguda Catalunya, 4
La Palma de Cervelló
Telèfon 936 722 642/ 609 319 738

Recepta de cuina
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Sabeu quina és la masia de la Palma 
més enlairada del municipi?

La Masia Can Llopart, situada en un 
collet a 170 metres

Gent de la Vall
Anna Kurubally, 15 anys, estudiant i campiona de 
Gimnàstica Artística 

?Denominació 
d'origen

Què t’emportaries de la Palma a una illa 
deserta?
De la Palma m’emportaria la Font de Santa 
Rita. És un lloc tranquil i no hi passa massa 
gent.

Una estació de l’any?
L’estiu, no m’agrada massa el fred.

Quin és el teu aparell gimnàstic preferit?
El terra.

Com t’imagines la Palma d’aquí a vint 
anys?
M’imagino la Palma molt poblada, on la gent 
ja gairebé no és coneixerà. 

Com definiries la gent jove de la Palma?
Un jovent actiu amb ganes de festes, con-
certs, activitats, etc...

Què milloraries de la Palma?
El camí que porta a la Font de Santa Rita, 
que té objectes per fer esport. Ara sembla un 
“pipican”

Un racó de la Palma?
La Font de Santa Rita o el parc del 
Polisportiu.

Un lloc per passejar?
El camí del Roure.

Les festes de Sant Isidre o les de la Mare de 
Déu de la Palma?
Les de la Mare de Déu de la Palma.

Què significa per tu la gimnàstica?
Per a mi la gimnàstica és un esport que m’ha 
ajudat a veure la vida des d’una altra pers-
pectiva. No tens tant temps per estudiar i per 
quedar amb els amics. Per tant, has de dividir 
i escollir que és el més important.

Què vols ser quan siguis més gran?
Doncs ara que he deixat la gimnàstica m’agra-
daria treure’m el títol d’entrenadora, ja que 
aquest esport m’agrada molt i també estudiar 
la carrera de professora d’educació infantil.
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s SESSIÓ ORDINÀRIA
11 de novembre 2005

Aquest ple es realitza amb la absència jus-
tificada del regidor del grup d’ERC, el Sr. 
Christian Riverola

El Ple de la Corporació aprova:

1. L’esborrany de l’acta de la sessió del ple de 
9 de setembre. Voten a favor CiU i ELP-
PSC. S’absté CPLC.

2. La ratificació de l’acord d’ampliació de 
places de la llar d’infants municipal adop-
tat per la Junta de Govern Local de 23 de 
setembre de 2005 d’ampliar les places a 
41 alumnes, i sol·licitar a la Generalitat 
de Catalunya les autoritzacions pertinents 
i que s’estableixi el conveni corresponent 
a fi i efecte que la subvenció per alumne 
equivalent passi a ser de 1.800 Euros per 
curs. S’aprova amb el vot favorable de tots 
els regidors presents.

3. Modificar l’acord adoptat pel Ple en sessió 
de 13 de maig de 2005 de suspensió 
facultativa de projectes i llicències urba-
nístiques amb motiu de la revisió del 
P.O.U.M en el sentit d’autoritzar l’ampli-
ació de l’explotació de Ciments Molins. 
Voten a favor els regidors de CiU. Voten en 
contra ELP-PSC i CPLC.

4. Les ordenances fiscals per l’exercici 2006. 
Voten a favor CiU i CPLC. S’abstenen els 
regidors de ELP-PSC.

5. L’aprovació provisional dels pressupostos 
municipals per l’exercici 2006, que pugen 
a un total de 3.546.165,04 Euros, dels 
quals 2.186.337,43 Euros van desti-
nats a despeses ordinàries (61,65%), 
1.281.111,60 Euros a inversions 
(36,13%) i 78.716,01 Euros a amortitza-
ció de préstecs (2,22%). Voten a favor els 
regidors de CiU. Voten en contra ELP-PSC 
i CPLC.

6. Modificar les retribucions i indemnitza-
cions del membres corporatius a partir de 
l’1 de gener de 2006. L’alcalde tindrà una 
retribució de 40.000 Euros/bruts anuals, 
amb una dedicació mínima de 37,5 hores 
setmanals. La resta de regidors tindran 
unes assignacions en funció de la seva 
assistència a les sessions dels òrgans 
col·legiats municipals, d’acord al següent 
barem: Ple municipal, 100 Euros; Junta 
de Govern Local, 150 Euros; Comissió 
Informativa, 30 Euros; Comissió delibe-
rant, 250 Euros. Vota a favor el grup de 
CiU, en contra ELP-PSC i s’absté CPLC.

7. Una moció conjunta de tots els grups 
municipals per tal de sol·licitar el domini 
“.cat” per a la pàgina web de l’Ajunta-
ment. S’aprova amb el vot favorable de 
tots els regidors presents.

8. Ratificar la moció aprovada per la Junta 
de Govern Local de 25 d’octubre de 2005 
donant suport a l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya, i que coincideix amb un 
altre moció presentada pel grup municipal 
d’ELP-PSC. S’aprova amb el vot favorable 
de tots els regidors presents.

Donació de compte:

L’equip de govern municipal dóna compte al 
Ple de l'execució de la conexió al col·lector 
general del clavegueram de tot el Polígon 
Industrial de Can Mascaró.

Precs i Preguntes:

1. El Sr. Batlle (CPLC) reitera la pregunta rea-
litzada al ple anterior sobre la legalitat de 
l’activitat d’una empresa que aboca runa 
al polígon de Can Mascaró. L’alcalde res-
pon que s’actuarà contra aquesta empresa 
per la via legalment procedent. 

2. El Sr. Batlle (CPLC) demana a l’alcalde 
els motius pels quals no s’ha convidat 
als regidors de l’oposició a participar 
com a observadors en les oposicions dels 
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guàrdies municipals. L’alcalde respon que 
aquesta presència no és obligatòria.

3. La regidora d’ensenyament, Sra. Carme 
Saenz-Torre (CiU), contesta diversos precs 
i preguntes realitzades per la Sra. Cabero 
(ELP-PSC) sobre l’escola El Solell i l’ins-
titut de Corbera. Informa que l’equip de 
govern no vol ampliar l’escola pel camp de 
futbol ja que existeixen altres alternatives 
viables, cita les inversions que es tenen 
previstes fer a l’escola l’any 2006, afirma 
que l’interès per l’institut de Corbera és 
el mateix que per l’escola de la Palma, 
que a l’institut hi ha 111 alumnes de la 
Palma, que coneix el servei “Aula Oberta” 
que ofereix l’institut de Corbera a alumnes 
amb problemes d’aprenentatge i que l’Au-
la d’Autoformació de la Palma ofereix un 
servei adreçat a un col·lectiu similar.

4. L’alcalde respon a la Sra. Joaniquet (ELP-
PSC) que no es va fer cap prova pilot de 
català als guàrdies interins abans de les 
oposicions.

5. La Sra. Joaniquet (ELP-PSC) diu que no 
s’ha informat els veïns del carrer Canigó 
sobre les obres que s’estan fent, pregunta 
si es soterraran el contenidors que estan 
ubicats a aquest carrer i si s’atendran les 
queixes del veïns del carrer Cadí sobre 
la ubicació dels contenidors soterrats. El 
regidor Sr. Guilera (CiU) respon que abans 
d’iniciar les obres es van explicar públi-
cament a tota la població i que al carrer 
Canigó no hi van contenidors soterrats, 
ja que els que hi ha ara estan de forma 
provisional. L’alcalde informa que s’està 
buscant una proposta tècnica nova per 
ubicar els contenidors del carrer Cadí.

6. El Sr. Guilera (CiU) informa, contestant el 
Sr. Gràcia (ELP-PSC), que no s’ha presen-
tat fins ara cap proposta d’urbanització del 
sector de Can Ollé per part dels propietaris 
i que l’ajuntament està en converses amb 
ells per assolir una solució favorable als 
interessos municipals i propera al disseny 
del POUM.

7. L’alcalde contesta una pregunta del Sr. 
Gràcia (ELP-PSC) sobre la profunditat 
de la cota d’extracció ampliada a que es 
fa esment en el conveni establert amb 
Ciments Molins dient que informarà en el 
proper ple ordinari.

8. El Sr. Segura (CiU) informa, a pregun-
tes del Sr. Gràcia (ELP-PSC),  que TMA 
segueix efectuant la recollida dels conte-
nidors on es depositen els voluminosos i 
que, per això, se li segueixen pagant factu-
res.  Aquests serveis són a banda dels de 
la concessió de recollida d’escombraries, 
que van ser extingits amb aquesta empre-
sa.

SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA
28 de desembre 2005

Aquest ple es realitza amb la absència justi-
ficada de la regidora del grup d’ELP-PSC, la 
Sra. Roser Cabero, i amb absència del regidor 
del grup de CPLC, el Sr. Ramon Batlle.

El Ple de la Corporació aprova:

1. Desestimar les al·legacions al pressupost 
municipal per a l’exercici 2006 formu-
lades pel grup municipal d’Entesa per la 
Palma-PSC i aprovar definitivament el 
pressupost municipal per a l’exercici 2006 
en els termes en que va ser aprovat provi-
sionalment en el ple anterior. Voten a favor 
CiU i ERC. Vota en contra ELP-PSC.

2. Establir una taxa per la recollida d’animals 
domèstics de la via publica, consistent en 
50 Euros per cada recollida d’animal i de 
10 Euros per cada dia d’estada de l’ani-
mal al centre d’acollida. També s’aprova 
la modificació de l’ordenança tributària 
2006 en el sentit d’incloure l’esmenta-
da nova taxa. Voten a favor CiU i ERC. 
S’absté ELP-PSC.

P
lens M

unicipals



incineradores de residus.
Aquesta línia de pensament ens va portar  a 
preparar una moció que va ser presentada per 
l’alcalde en el ple ordinari del mes de gener, i 
que inclou els següents acords: 
"PRIMER.- Ratificar la iniciativa adoptada per 
l’alcalde de la Palma de Cervelló consistent 
en personar-se com a part interessada dins 
del procediment que tramita la Generalitat 
per l’autorització ambiental de modificació 
de planta de fabricació de ciment de l’em-
presa “Ciments Molins Industrial, S.A.”.
SEGON.- Demanar a la Generalitat de 
Catalunya que l’autorització ambiental sol-
licitada per a la instal·lació d’una fàbrica 
de ciment al terme municipal de Pallejà 
per part de Ciments Molins, actualment en 
tràmit, exclogui expressament, en cas de ser 
atorgada, la possibilitat que siguin incinerats 
residus de qualsevol naturalesa com a font 
d’energia per al funcionament de l’activitat o 
per a altres finalitats.
TERCER.- Instar el Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya a 
definir amb claredat i fonaments científics 
sòlids els seus criteris sobre l’ús de residus 
com a combustible per a les cimenteres, i 
informar-ne la població."
P.S. Segurament si qui promogués la incine-
ració de residus com a combustible fos un 
govern de CiU l’oposició seria molt més dura. 
Sense anar més lluny, el Grup Municipal d’En-
tesa-PSC no va votar a favor de la moció...

Albert Guilera i Planas
Regidor i portaveu del grup municipal de CiU

Què sabem  
de l’IES  
Corbera?
Si les famílies que han triat l’escola pública El 
Solell per als seus fills no han estat massa de 
sort amb l’atenció del govern actual, les que 
han triat l’IES Corbera tampoc.
Una dada anecdòtica però significativa: fins 
els mes de novembre d’aquest any 2005 la 
regidoria d’ensenyament de l’actual govern 
municipal no sabia que tenim aproximada-

Crema de  
residus: primer  
que ens ho expliquin
Entenem que una activitat industrial com la 
de Ciments Molins és necessària i positiva 
per al país i, tant és així, que l’ajuntament hi 
ha subscrit un conveni de col·laboració que 
comporta grans beneficis per a la Palma. Al 
mateix temps creiem que cal ser molt exigent 
en el control dels efectes que una activitat 
com aquesta pot tenir sobre la població i 
l’entorn natural i, per aquest motiu, l’ajunta-
ment s’ha personat com a part interessada en 
el procediment d’autorització ambiental que 
la cimentera està tramitant a la Generalitat 
per modificar la seva planta de fabricació de 
ciment situada als municipis de Sant Vicenç 
dels Horts i Pallejà, principalment perquè 
aquest projecte contempla la possibilitat que 
en el futur la font d’energia de l’activitat pro-
vingui de la incineració de residus, com ara 
llots de depuradora, farines i greixos animals, 
serradura i estelles, pneumàtics usats, olis 
usats, llots oliosos, dissolvents gastats, etc. 
Aquesta possibilitat ha generat una certa alar-
ma en els municipis de l’entorn de la fàbrica 
i ha motivat la creació de la “Plataforma del 
Baix Llobregat contra la crema de residus 
en cimenteres”, que també es va posar en 
contacte amb l’ajuntament de la Palma per 
manifestar la seva inquietud.
Hores d’ara la Generalitat està portant a 
terme una prova pilot a les cimenteres de 
Sant Feliu de Llobregat i de Sitges per com-
provar els efectes que suposa l’ús dels llots 
de depuradora com a combustible per a l’ela-
boració de ciment, atès que es considera una 
alternativa vàlida que ha de permetre eliminar 
aquests residus i, al mateix temps, reduir les 
emissions de gasos que provoquen l’efecte 
hivernacle, ja que en generen menys que els 
combustibles utilitzats habitualment.
Això no obstant, existeixen encara massa 
incerteses sobre els efectes d’aquesta tècni-
ca sobre les persones i el medi natural, en 
especial pel que fa a l’emissió de substàn-
cies tòxiques, per la qual cosa s’ha d’exigir 
la màxima precaució abans de permetre que 
les cimenteres esdevinguin al mateix temps 
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El passat dia 16 de desembre, com cada 
any, l’Ampa organitzava el Concert de Nadal. 
Aquest any es va fer a la Societat Diadema;  on 
estava la regidora d’ensenyament de la Palma 
com representació del nostre Ajuntament? 
Tot i que estava convidada, tampoc s’hi van 
presentar. 

Entesa per la Palma - PSC

A l’oposició,  
ni aigua!
Ja han passat dos anys i mig de la segona 
legislatura municipal en situació de indepen-
dència municipal i sembla un moment oportú 
per fer l’exercici de revisar alguns conceptes 
i actuacions del nostre govern municipal, tot 
i acceptant que les interpretacions dels fets 
acostumen a fer-se d’acord amb la posició 
de qui els interpreta. Òbviament, els que 
controlen el poder de decisió, es a dir l’equip 
de govern, acostumen a fer la lectura més 
convenient pels seus interessos personals, 
econòmics i, fins i tot, polítics.
Com es prou conegut, una vegada celebrades 
les eleccions es constitueix el nou Ajuntament 
i tot seguit tots el regidors electes, per vota-
ció, elegeixen el nou Alcalde. En el cas que la 
candidatura guanyadora hagi obtingut “majo-
ria absoluta”, segons la Llei vigent – que no 
te res a veure amb la majoria aritmètica –, 
es evident que elegeixen el seu cap de llista. 
Cal recordar que en el nostre municipi varen 
aconseguir-la amb 634 vots sobre un cens de 
2.234 electors. Es a dir amb el 28,38% del 
cens. Dit d’altre manera, el seu suport elec-
toral no arriba ni a un de cada tres electors. 
El 71,62% d’electors restants va votar a les 
altres candidatures o es va abstenir d’anar a 
votar. És una bona referència de cara a les 
properes eleccions del 2007.
Els regidors de l’oposició que no hagin estat 
acceptats per realitzar algun tipus de col-
laboració amb l’equip de govern —cap en el 
cas de la Palma—, poden optar per mantenir 
una oposició frontal contra les decisions de 
l’equip de govern o condicionar el seu suport 
al contingut del tema sotmès a votació. Els 
resultats no canvien. Tal i com ja va dir públi-
cament el senyor Alcalde en un ple: com que 
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ment 120 nois i noies de la Palma matriculats 
a l’IES de Corbera. 
Durant aquests dos anys han demostrat tenir 
un desinterès total i absolut pel que fa al 
funcionament d’aquest centre d’ensenyament 
públic i no han tingut en cap moment la volun-
tat de participar ni tan sols d’informar-se de 
com funciona.
Es veritat que l’ajuntament de Corbera és el 
primer que s’ha d’implicar, òbviament, perquè 
l’institut està en el seu municipi. I és més, 
ho fa i de valent. Però no els sembla que la 
Regidoria d’ensenyament de la Palma hauria 
d’estar més al corrent del que passa o deixa 
de passar en aquest centre?
Tenim més informació des de l’oposició que 
el propi Ajuntament. L’Institut de Corbera en 
l’actualitat té aproximadament 750 alumnes. 
És a dir, que està al límit de la seva capacitat 
i això comporta una problemàtica addicional.  
Tan la Direcció del centre com l’Ajuntament 
de Corbera estan fent tots els possibles per fer 
realitat el segon Institut de Corbera i descon-
gestionar aquest centre que ha estat durant 
els darrers anys un referent de qualitat dins 
la comarca. Els terrenys ja els tenen cedits, 
només falta el ViP de la Generalitat.
Mentrestant, el dia a dia de l’Institut s’ha 
d’anar gestionant i per aquest curs 2005-
2006 la Direcció de l’Institut i la Regidoria 
d’Ensenyament de l’Ajuntament de Corbera 
han posat en marxa el que s’anomena l’Aula 
Oberta. Aquest espai, cedit i mantingut per 
l’Ajuntament de Corbera, és un espai on els 
nois i noies que tenen dificultats d’inserció per 
molts motius que ara no venen al cas troben 
una alternativa curricular més suggerent que 
els permetrà obtenir el seu graduat escolar. 
D’això, l’Ajuntament de la Palma en el darrer 
Ple municipal de novembre no en sabien res. 
En aquesta Aula Oberta, de places limitades, 
i que té llista d’espera,  hi ha dos estudiants 
de la Palma. 
L’Ampa Can Baiona (de l’IES Corbera) els ha 
demanat més participació econòmica, tant 
a l’Ajuntament de la Palma. l’Ajuntament 
de Cervelló (hi ha alumnes de Can Rafel) i 
a l’Ajuntament de Pallejà (pels alumnes de 
Fontpineda). Per aquest curs escolar l’Ajunta-
ment de la Palma aporta 350 euros. És a dir, 
que la nostra implicació econòmica es redueix 
a 2,91 euros per estudiant i per curs. I això 
que ara tenim diners.
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Tanmateix, els regidors que estem a l’oposició 
d’un govern municipal sectari, com es el cas 
de la Palma, tenim que intentar enterar-nos 
de les decisions del govern municipal, en la 
mesura del possible. Un dels mecanismes 
legals es el dret, un dia a la setmana i a un 
horari designats pel senyor Alcalde, a revi-
sar tots (!) els escrits que entren i surten de 
l’Ajuntament i les fulles amb el resum diari 
de les actuacions del cos de vigilants. Com 
ja es costum, “feta la llei, feta la trampa”. En 
la majoria dels casos, les carpetes contenen 
la primera fulla del escrits amb el número 
de registre. El text annex, el que desenvolu-
pa el contingut, no hi es. Si el vols el tens 
que sol·licitar de manera especial. Una altre 
qüestió absolutament irregular es la manca de 
continuïtat correlativa dels números de regis-
tre. Per posar un exemple real: el dia 24 de 
gener el número de registre dels “documents 
rebuts” saltava del 149 al 156, es a dir, fal-
taven 7 documents. En quant a les “sortides, 
saltava del 23 al 31, es a dir, hi faltaven 8 
documents. Pel que fa referència als resums 
diaris de les actuacions dels vigilants, si no 
els  demanes no t’els ensenyen. Per acabar de 
“facilitar” el treball, els regidors de l’oposició 
tan sols tenim un lloc habilitat per desenvolu-
par-lo. A la porta hi ha un cartell que diu “Sala 
de regidors”. Pues bé, es freqüent  que el dia 
i hora que et toca utilitzar-la – per disposició 
decretada pel senyor Alcalde -, la sala estigui 
ocupada pels regidors o regidores de l’equip 
de govern reunits amb la seva clientela i tens 
que instal·lar-te on puguis.
Un altre mitja d’informació a disposició dels 
regidors de l’oposició son les copies de les 
actes de la “Junta de Govern Local”. El pro-
blema es que ens arriben amb varis mesos de 
retard. En alguns casos s’han retardat fins a 
cinc mesos.
Un altre tema a comentar que considerem 
absolutament abusiu és la distribució dels 
diners destinats a compensar la feina dels 
regidors, a marge dels que ja tenen uns ingres-
sos fixes per les seves responsabilitats. Un 
bon exemple de com funciona el sistema és el 
del propi Alcalde, que s’ha augmentat el sou 
fins a 40.000 euros any (6.655.440,- de les 
antigues pessetes), despeses apart. Tan sols 
la factura de taxis utilitzats pel senyor alcalde 
del mes de novembre passat puja 922,- euros. 

Entretant, per apaivagar la lògica reacció de 
l’oposició ha augmentat la “compensació” per 
assistència als plens a 100 euros. (uns 50 
euros per mes).

Ramon Batlle i Gelabert
Regidor de CPLC

Cal un nou  
reglament  
orgànic  
municipal (ROM)
ERC LA PALMA, en el passat Ple Ordinari del 
mes de gener, va tornar a insistir en la neces-
sitat de dotar a l’ajuntament d’un Reglament 
Orgànic Municipal (ROM) a fi i a efecte de 
regular el correcte funcionament del nostre 
ajuntament, ja que a criteri del nostre grup no 
s’ha avançat en moltes de les qüestions que 
afecten el normal funcionament de la Casa de 
la Vila.
L’equip de govern municipal de CiU, amb 
l’alcalde Sr. LLOP al capdavant, es va compro-
metre a començar a treballar en l’elaboració 
del ROM, i des del grup d’ERC LA PALMA ens 
alegrem que per fi els que governen la Palma 
es donin compte d’això.
Perquè la Palma necessita un ROM ?
1.- Perquè entenem que hi ha una desorganit-
zació administrativa en les funcions actuals de 
l’Ajuntament.
2.- Perquè elaborant un ROM tots els que for-
mem part de l’Ajuntament (Regidors, Personal), 
i també la gent del poble, entendran de forma 
agrupada com funciona l’Ajuntament.
Que ha d’incloure i regular el ROM ?
Des de la constitució de la corporació, elecció 
de l’alcalde, mesures organitzatives, finalitza-
ció del mandat, drets i deures dels membres 
de la corporació, organització de la corporació, 
regulació de la participació ciutadana, i totes 
aquelles qüestions de protocol tan necessàries 
a dia d’avui.

Christian Riverola 
Regidor d’ERC
lapalmacervello@esquerra.org
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ABRIL 2006

2/4 Sortida a la Cova avenc del 
Lledoner (ROCS). Matinal per des-
cobrir aquest avenc tan proper i des-
conegut per la majoria. Organitzat 
pel Centre Excursionista la Palma 
(CELP) . Informació: 636 445 440 
o 630 255 332.

2/4 Festa de la solidaritat, organitza-
da per “La Palma Solidària” (al 
Poliesportiu, a partir de les 11 h del 
matí).

3/4 Sessions de psicomotricitat per a 
majors de 60 anys. (de 6 a 8 de la 
tarda al Casal de la Gent Gran). Cal 
concertar cita prèviament.

4/4 Espai de Família. Grup de 0 a 
3 anys, a càrrec de la pedagoga 
Susanna Fernàndez (a les 21:30 h a 
la Escola Bressol “El Patufet”).

5/4 Sessions de psicomotricitat per a 
majors de 60 anys. (de 6 a 8 de la 
tarda al Casal de la Gent Gran). Cal 
concertar cita prèviament.

5/4 Control de pressió arterial a la gent 
gran (de 7 a 8 de la tarda al Casal 
de la Gent Gran).

10  i 12/4 Sessions de psicomotricitat per a 
majors de 60 anys. (de 6 a 8 de la 
tarda al Casal de la Gent Gran). Cal 
concertar cita prèviament.

18/4 Espai de Família. Grup de primària, 
a càrrec de la pedagoga Susanna 
Fernàndez (a les 21:30 h a l’Aula 
d’autoformació “Pascual Ollé”).

21/4 Festa de Sant Jordi a l’Escola El 
Solell.

21/4 Activitats de Sant Jordi a l’I.
E.S. “Can Baiona” de Corbera. 
Lliurament de premis del concurs 
de literatura i prosa, amb la col-
laboració de l’AMPA.

21/4 Festa de Sant Jordi per a majors de 
60 anys (a l’Aliança Palmarenca a 
les 18 h).

21/4 Contes per a adults: “Narracions 
per adults” (a les 20:30 h a la 
Biblioteca Municipal). 

22/4 Concert jove al Polisportiu.
25/4 Espai de Família. Grup adolescent, 

a càrrec de la pedagoga Susanna 
Fernàndez (a les 21:30 h a l’Aula 
d’autoformació “Pascual Ollé”).

MAIG 2006

2/5 Espai de Família. Grup de 0 a 
3 anys, a càrrec de la pedagoga 
Susanna Fernàndez (a les 21:30 h a 
la Escola Bressol “El Patufet”).

3/5 Control de pressió arterial a la gent 
gran (de 7 a 8 de la tarda al Casal 
de la Gent Gran)

9/5 Espai de Família. Grup de primària, 
a càrrec de la pedagoga Susanna 
Fernàndez (a les 21:30 h a l’Aula 
d’autoformació “Pascual Ollé”).

11-12/5 Jornades de la mobilitat segura a 
l’Escola El Solell (per als alumnes de 
1er, 2on, 3er i 4rt de primària).

12/5 “L’hora del Conte”, amb Mercè 
Moral (a les 18 h a la Biblioteca 
Municipal).

12/5 Ple municipal ordinari (a les 20 h a 
la sala de Plens de l’Ajuntament).

13/5 Benedicció dels Horts i Esmorzar 
dels pagesos (a les 9 h a la Font del 
Marge)

14/5 Recorregut amb Bicicleta de 
Muntanya per la Via verda de la val 
de Zafán (BTTR). Tram de la via 
verda que recorre les comarques de 
la Terra Alta i el Montsià. Organitzat 
pel Centre Excursionista la Palma 
(CELP) . Informació: 636 445 440 
o 630 255 332.

14/5 Festa Major Petita: cercavila, pro-
cessó, missa de Festa Major, ballada 
de gegants, pastorets i panderetes i 
d’altres activitats.

14/5 Concert de la Cobla Costa Brava. (a 
la Aliança Palmarenca)

16/5 Espai de Família. Grup adolescent, 
a càrrec de la pedagoga Susanna 
Fernàndez (a les 21:30 h a l’Aula 
d’autoformació “Pascual Ollé”).

19/5 Lliurement d’orles als alumnes 
que finalitzen 2on de Batxillerat (a 
les 19:30 h a l’IES Can Baiona de 
Corbera). Desprès aquests alumnes 
podran gaudir d’un sopar patrocinat 
per l´AMPA.

20/5 Trobada de puntaires.
20/5 Concert (a l’Aliança Palmarenca).
21/5 9è Aplec  al Pla de Sant Joan
27/5 9ª Xapolina Roc. Concert Acampada 

(a partir de les 19:30 h al Pla de 
Sant Joan)



SEGUIM TREBALLANT 
PER LA PALMA
- Ampliació de voreres

- Supressió de barreres arquitectòniques

- Soterrament de contenidors

- Nou enllumenat

- Asfaltat de carrers

- Construcció de nova rectoria

- Reurbanització dels carrers Cadí, Montseny, Canigó i part de 
l’Avda. Catalunya

- Reconstrucció d’escala i placeta al carrer Sant Isidre

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ


