L’Ajuntament aconsegueix finançament
pel futur de la Palma. En els propers
anys el municipi pot
obtenir 8 milions d’Euros.
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La Palma es mou: Un salt endavant
A partir d’aquesta tardor, la Palma començarà a
veure bona part dels canvis que s’han anat gestant al llarg d’aquests darrers 2 anys. Certament,
les obres que els propers mesos afectaran el
nostre municipi provocaran molèsties inevitables
per als vianants, per a la circulació rodada i per
a l’aparcament de vehicles. En nom de tots,
d’antuvi, vull demanar-vos disculpes per aquestes situacions. Des de l’Ajuntament vetllarem
perquè les dificultats siguin les mínimes possibles.
El resultat de les actuacions que començaran
just després de l’Expofira mineral i comercial de
la Palma han de millorar substancialment
aspectes bàsics en la qualitat de vida del nostre
municipi: enllumenat, amplada de voreres, clavegueram, qualitat ambiental en la recollida de
brossa i netedat dels carrers i altres espais
públics. Amb la finalitat d’oferir una visió global
de les obres que s’executaran, us faig avinent
aquelles que, a hores d’ara, tenen la major
dimensió.
Els carrers Cadí, Montseny, Canigó, Sant Josep,
Avinguda Catalunya (entre Sant Josep i la benzinera i entre Canigó i Cadí) es posaran al dia i, a
partir d’aquell moment, caldrà replantejar-se de
forma definitiva l’aparcament damunt els espais
remodelats, seguint els criteris de supressió de
barreres arquitectòniques.
Així mateix, en el decurs dels propers mesos, es
soterraran la pràctica totalitat dels contenidors
de recollida de brossa del municipi. Les agrupacions, en illes de cinc contenidors, està pensada
perquè la recollida selectiva sigui més fàcil i
accessible: 2 contenidors de rebuig, 1 contenidor de vidre, 1 contenidor de cartró i paper, 1
contenidor de plàstics i llaunes ... L’agrupació
de contenidors possibilitarà, en el moment oportú, prendre la decisió sobre la recollida de la
fracció orgànica, si així s’escau.
Altres actuacions que es realitzaran en el decurs
dels propers 15 mesos son les obres del Passeig
de la Font de Santa Rita que evitin els problemes derivats de les avingudes d’aigua i recuperin aquest entorn a hores d’ara degradat, la solució del mur del carrer Sant Isidre que es va malmetre com a conseqüència de l’avaria a la canonada principal d’impulsió de l’aigua, l’asfaltat
del carrer Pirineu, la construcció de la rectoria i
altres obres de dimensió menor.

A l’àmbit més social, la Palma està posant en
marxa els ressorts que dotin el municipi d’estructures capaces d’ajudar les persones en
situació de dificultat. Així, per exemple, el projecte de “borsa d’habitatge jove”, en el que hi
participem els municipis del Baix Llobregat
Centre, s’adreça a ajudar els joves a trobar habitatge de lloguer subvencionat en aquesta zona.
Altrament, la psicòloga municipal, que està a
disposició de la ciutadania des del més de
Setembre, contribueix a la millora de les situacions personals i col·lectives complexes, treballant coordinadament amb els serveis socials,
mèdics i educatius de la Palma.
L’ampliació de l’horari de l’aula d’autoformació i
de la biblioteca municipal es produeixen com a
conseqüència de l’augment progressiu de la
demanda dels serveis municipals que vetllen per
l’autoformació integral de la persona i dels grups
en els que aquesta s’integra. Entre nosaltres hi
ha un col·lectiu de persones sense feina, que
durant molts anys s’han lliurat a l’educació dels
fills i que, ara, es troben amb capacitats personals però sense aptituds professionals. Els
tallers de Teletreball i d’artesania, adreçats a
aquelles persones que busquen la realització
personal i professional a través d’un treball
remunerat des de casa tindran ara la possibilitat
de poder aprendre’n els mecanismes.
Conscient que resten encara qüestions, petites i
grans, que encara estan lluny de ser resoltes,
voldria fer-vos avinent la ferma convicció que,
entre tots, estem fent una Palma de Qualitat
amb majúscules. Sense cap cofoisme, el nostre
municipi s’està dotant d’estructures de serveis
que el preparen per a respondre als reptes qualitatius que la gent del Segle XXI demandem.
Altrament, la configuració del municipi que
resulti, com a conseqüència del Pla d’Ordenació
Urbanística i de les decisions estratègiques que
se’n derivin, seran la clau que blindarà la Palma
en front de determinades pressions urbanístiques i la situarà en el nivell de qualitat que la
ciutadania desitgi.
Tot això és possible i, en aquests moments, anem
per bon camí. De tota manera, seria un greu error
confiar-se en l’autocomplaença o en la percepció
que la situació econòmica actualment previsible
recomani adoptar obres agosarades o difícilment
assumibles pel nostre estimat municipi.

la Veu

Editorial

.......................2

Telèfons d’interès . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Empremtes de la Palma
La Palma aconsegueix
40.000 Euros pel POUM

............4
...........5

L’Ajuntament aconsegueix
finançament pel futur de la Palma

. . . 6-7

La Palma deixa petjada amb
l’Expofira mineral i comercial,
la setmana jove i l’Oktoberfest . . . . . . 8-9
Entrevista amb en Josep M Llop,
alcalde de la Palma i cap del grup
municipal de CiU . . . . . . . . . . . . . 10-13
Entrevista amb en Joan Gràcia,
cap del grup municipal d’Entesa
per la Palma-PSC . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Entrevista amb en Ramon Batlle,
cap del grup municipal de
Candidatura per la Concòrdia
. . . . 15-17
Entrevista amb en Christian Riverola,
cap del grup municipal d’ERC . . . . 18-20
Nota informativa del Consell Assessor
per l’elaboració del POUM i
l’Agenda 21 Local . . . . . . . . . . . . . . . 21
Noticies breus . . . . . . . . . . . . . . . 22-23
Recepta de cuina

. . . . . . . . . . . . . . . 24

Gent de la Vall . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Denominació d’origen . . . . . . . . . . . . . 25
Plens Municipals . . . . . . . . . . . . . . 26-27
L’opinió política . . . . . . . . . . . . . . . 28-30
Agenda

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

93 672 02 02
639 38 61 63
93 672 07 73
93 672 02 02
93 672 08 05
93 672 05 52
93 672 07 73
93 672 06 95
93 672 20 64
93 672 01 50
93 672 08 15
93 672 01 88
93 672 01 86

SERVEIS
Sorea
Fecsa
Oficina de Correus
Telefònica Informació
Bombers (Sant Feliu)
Ambulància
Servei Municipal de Recaptació
CAP Urgències - Corbera
Farmàcia
Creu Roja
Parròquia Santa Maria de la Palma
La Cuca Fera

93 672 10 14
93 631 27 27
93 672 09 21
11818
93 666 10 80
061
93 663 19 23
93 650 16 18
93 672 00 23
93 668 18 18
93 672 00 79
93 672 07 75

ENTITATS DE LA PALMA
Aliança Palmarenca
Associació de Comerciants
Associació de Joves de la Palma
Associació de veïns
Càritas
Centre Excursionista la Palma
Cercle de Debat Cultural
Comunitat de Regants
El Pèlac
Germandat de St. Isidre
Grup de Cantaires
Grup de Teatre
Junta del Cementiri
La Gralla
La Palma Solidària
Penya Barcelonista la Palma
Taekwondo "Chois Wang II"
Unió Esportiva la Palma

93 672 01 89
93 672 10 77
93 672 02 03
93 672 00 79
93 672 05 70
93 672 06 50
93 672 00 78
93 672 09 52
93 672 01 06
93 672 00 40
93 672 08 45
93 672 00 89
93 672 05 25
93 672 06 47
93 672 11 25
93 672 01 88
93 672 05 03

Telèfons d’interès

Sumari

Ajuntament de la Palma de Cervelló
Vigilants Municipals
Jutjat de Pau
Registre Civil
Consultori la Palma
Casal de la Gent Gran
Serveis Socials
Biblioteca
Aula d'Autoformació Pascual Ollé
Escola Pública "El Solell"
Llar d’Infants "El Patufet"
Poliesportiu Municipal
Camp de futbol

La Veu de la Palma és una publicació de servei públic editada per la Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament de la Palma
de Cervelló que es distribueix gratuïtament a totes les llars.
Edita: Ajuntament de la Palma de Cervelló. Carrer de Sant Cristòfol s/n 08756 La Palma
Coordinació en cap: Jordi Segura.
Assessorament redaccional i de contingut: Marta Vidal.
Disseny i maquetació: Jesús Andiñach.
Fotografies: Isabel Martínez, Jordi Segura, Marta Vidal i Arxiu Municipal.
Agraïment especial: Fernando Pérez.
Imprimeix: Offset Color, SL
Dipòsit legal: B-18789-99

3

Empremtes de la Palma
la Veu

4

la Veu

La Palma aconsegueix

40.000 Euros
pel POUM
L’Ajuntament de la Palma de Cervelló, a
principis d’any, va sol·licitar una subvenció
al Govern de la Generalitat per finançar part
de les despeses ocasionades per la redacció
del POUM (Pla d’Ordenació Urbanístic
Municipal), l’Agenda 21 local i per a la
implantació del procés de participació ciutadana.
Com bé hem anat informant als diferents
números de la revista La Veu, la Palma ha
anat realitzant al llarg de l’any 2004 i d’aquest any 2005 tot un seguit de consultes
per tal de definir urbanística i medioambientalment, entre altres, la Palma del futur.
El poble ha destinat part del seu pressupost
municipal a tot el procés logístic, d’infrastructures, comunicatiu i d’assessorament
extern que aquest procés requereix. La participació ciutadana s’ha basat principalment
en quatre àmbits de reunions: les reunions

informatives, les reunions temàtiques, les
reunions sectorials i les reunions del Consell
Assessor.
El passat mes de setembre la Generalitat va
reconèixer la feina realitzada pel municipi
atorgant a l’ajuntament de la Palma una
subvenció de 40.000 Euros.
Precisament, el passat 1 d’octubre s’ha fet
una de les darreres reunions obertes per a
tractar les conclusions del POUM, així com
les de l’Agenda 21. La trobada va consistir
en una sortida de camp on els assistents van
recórrer els llocs més emblemàtics i estratègics del debat generat per aquest procés de
participació ciutadana i van poder participar
donant la seva opinió, que va ser recollida
per escrit. Per a més informació podeu consultar la web municipal.

www.lapalma.diba.es
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L’Ajuntament aconsegueix
pel futur de la Palma.

En els propers anys el municipi pot ob
La manca de finançament municipal, des de
fa vint-i-cinc anys, és una realitat en el món
de la política i l’administració pública. De
fet, el territori català s’ha vist pressionat
urbanísticament durant aquests anys, perquè la construcció d’obra nova implica
recursos econòmics pels municipis. L’actual
ajuntament de la Palma vol evitar, dins les
seves possibilitats, caure en els errors d’alguns municipis de Catalunya que, per resoldre les seves necessitats financeres, han
crescut urbanísticament d’una manera descontrolada. L’actual redacció del POUM és
una bona eina per garantir aquesta política.
Per això, des de l’Ajuntament s’han buscat,
i es busquen, vies de finançament pel futur
del poble.
L’any 1985, quan la Palma encara no era un
municipi segregat de l’Ajuntament de
Cervelló, aquest va atorgar a la empresa
“Cementos Molins Industrial, SAU” (CMI)
llicencia per explotar recursos miners d’una
part de la superfície de la Palma. L’any
1988, la Generalitat de Catalunya va atorgar
a CMI la concessió d’explotació per extreure
argiles. Ara, l’empresa projecta ampliar la
explotació d’aquestos mateixos recursos
miners a una profunditat inferior, però sense
augmentar la superfície.
Conscients que l’activitat extractiva concentra les externalitats ambientals en un espai i
en una col·lectivitat específics, CMI i
l’Ajuntament de la Palma han signat un conveni per fomentar la qualitat mediambiental
del municipi. Per una banda, el conveni fixa
com s’haurà de restaurar el forat que deixi la
explotació i, per altra, quantifica els ingressos dineraris que transferirà CMI a
l’Ajuntament de la Palma per destinar-ho a
polítiques municipals o supramunicipals
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que permetin assolir l’objectiu de desenvolupament sostenible.
L’acord entre l’Ajuntament i l’empresa CMI
inclou un punt específic sobre la protecció
paisatgística de la zona afectada. En concret, l’article 5 del conveni diu: “l’obligada
restauració de l’activitat extractiva es realitzarà per mitjà del dipòsit de terres naturals i, en cas de ser autoritzat, de runes de
la construcció; entenent per aquestes
darreres exclusivament materials inerts i
inorgànics i que no compendran mai
aquells que hagin de rebre un tractament
específic com a residu i amb separació dels
metalls que formin les estructures de les
construccions. En cap cas, no s’admetrà
que aquest espai sigui utilitzat com a dipòsit o abocador d’altres residus diferents
dels esmentats.” A més, la primera clàusula del conveni insisteix en la protecció
mediambiental dient: “El conveni estableix
el marc que regula el foment de la qualitat
medi ambiental a la Palma de Cervelló que
realitzarà CMI a través de l’activitat de
l’ens local, com a forma d’internalitzar els
efectes que puguin presentar l’activitat
extractiva i la corresponent restauració
segons descrit en els apartats tercer i cinquè de l’expositiu anterior”.
El conveni signat amb CMI, a més, proporcionarà a la Palma durant els propers 6 anys
una quantitat mínima de 2.500.000 Euros.
Des de la regidoria d’Hisenda de
l’Ajuntament es calcula que la Palma pot
aconseguir fins a 8 milions d’Euros.
Així doncs, la Palma, un municipi que ha
superat fa poc els 3.000 habitants, ha volgut obtenir d’aquesta oportunitat la garantia,
en bona part, d’un finançament just pel
poble pels propers anys.
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finançament

btenir 8 milions d’Euros.
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La Palma deixa petjada am
i comercial, la setmana jove i l’O
El cap de setmana del 22 i 23 d’octubre la
Palma de Cervelló ha realitzat la Segona
Expofira Mineral i Comercial. Aquesta
Expofira, que podria definir-se com dues
fires en una, la del mineral i la del comerç,
és única en tot Catalunya.
L’any passat, en la seva primera edició,
l’Expofira Mineral i Comercial va convertir-se
en una activitat referent per la comarca del
Baix Llobregat i pels aficionats i els professionals del món dels minerals. Enguany, han
passat per la Segona Expofira Mineral i
Comercial de la Palma més de 6.000 persones.
L’Expofira Mineral i Comercial ha comptat
amb 50 expositors ubicats a la plaça
Cervantes i els carrers adjacents, diverses
exposicions i un munt d’activitats lúdiques.
Els visitants han pogut gaudir el túnel de
fotoluminiscència, on s’hi exposava una
col·lecció de minerals fluorescents que presenten una intensa fluorescència a la llum
ultraviolada. En un ambient absolutament a
les fosques es veien lluir els minerals amb
llum pròpia, amb colors intensos i fulgurants
molt diferents als que presenten a la llum
normal. També hi havia una exposició de
cabanes de pedra seca, un taller de minerals
per a invidents, un espai per a la recerca
d’or, projecció de fotografies digitals de
minerals en 3D i una exposició de minerals
de col·lecció on es podien comprar minerals
per decoració, pedres fines tallades i gemmes, collarets, anells i pedres màgiques,
L’exposició dels minerals i del comerç local
es complementava amb activitats lúdiques
que es van desenvolupar al llarg del cap de
setmana: exhibició i concursos de gossos,
jocs infantils, karts, inflables, concerts,
aplec de gegants i capgrossos, taller de danses, teatre al carrer, ...
Enguany, l’Expofira ha coincidit amb la
Primera Festa Oktoberfest, a la plaça
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Cervantes, impulsada per l’Associació de
Comerciants de la Palma. Aquesta activitat
vol esdevenir un complement a l’Expofira,
amb l’objectiu que la Palma sigui un lloc
atractiu per a totes les edats i tots els horaris. La iniciativa de traslladar a la comarca
del Baix Llobregat la festa bavaresa de la
cervesa de l’Oktoberfest, que el passat 3
d’octubre va finalitzar a Munich la seva 172
edició, ve de la mà del conegut veí Joaquim
Callén.
Tanmateix, del 14 al 19 de novembre es
celebrarà a la Palma la Setmana Jove, organitzada per l’Associació de Joves de la
Palma. A l'Aula d'Autoformació es faran
xerrades-taller pels nois i noies sobre tabac i
alcohol i sobre drogues il·legals. També hi
haurà una conferència sobre Drogues i
Família oberta a tots els pares i mares. El
dissabte dia 19, al Poliesportiu, tindrà lloc
un concert jove.
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mb l’Expofira mineral

Oktoberfest, únic a tot Catalunya
Neix minerpalma.com!
De l’afició pels minerals i l’entusiasme dels veïns
per esdevenir una Expofira exitosa emana una
web exclusiva de l’Expofira mineral i comercial de
la Palma: www.minerpalma.com
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Entrevista amb en
Josep M Llop,

alcalde de la Palma i cap del
grup municipal de CiU
Com alcalde, després d’haver assolit una majoria absoluta, quin balanç fa d’aquests dos anys
transcorreguts a l’Ajuntament?
Globalment faig un bon balanç, ja que al llarg
d’aquests dos anys s’han posat les bases per
redactar projectes que transformen la Palma
d’una manera molt important. Diria que, a més
a més, s’ha creat un bon clima social que consisteix en la manca de confrontació que havia
existit des de feia molt de temps. La Palma està
encarant el futur cap a una direcció que li permetrà ocupar un lloc destacat en el conjunt dels
pobles de la comarca.

Edat: 41 anys
Feina actual: Professor de l’Escola
Superior de Comerç Internacional
A quina edat entra en l’activitat política?: Als 36 anys
Quants anys porta de regidor a la
Palma?: Des de l’any 1999, quan es va
constituir la Comissió Gestora
Afeccions: Llegir, tocar la flauta,
esquiar, anar a la muntanya i gaudir de
la meva família.
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Quins són els grans projectes pel proper semestre polític?
Els projectes pel proper semestre polític van
començar a teixir-se ja des del començament del
mandat. Fonamentalment són, per una banda, la
supressió de barreres arquitectòniques en la
seva primera fase i, per una altra banda, el projecte de soterrament de contenidors, on pràcticament tots els contenidors del municipi quedaran soterrats i permetran més espai pels vianants. També hi ha un projecte per arreglar el
camí de la Font de Santa Rita, de manera que
quedi un passeig tal com era fa molts anys però
adequat a les necessitats actuals i, després, hi
ha un projecte de millora del camí del Roure.
Aquest projecte preveu fer el camí més llarg,
que pugui arribar fins a Can Via i arreglar la riera
amb l’objectiu de construir un subcol·lector que
eviti que les cases aboquin directament a la
riera. Amb aquestes obres ens quedarà una riera
neta i amb condicions.
Des de l’oposició es critica que vostè utilitza la
majoria absoluta per no generar diàleg ni
col·laboració amb els grups de l’oposició.
Comparteix aquesta opinió?
Des del primer moment el govern municipal ha
ofert diàleg. De fet, els primers òrgans que es va
crear a principis de la legislatura van ser les
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Comissions Informatives, precisament per tractar els temes que fan referència a les grans
infrastructures. En aquestes Comissions hem
tractat l’inici del projecte del revolt de la plaça
de l’Església, el projecte d’ordenació urbanística
municipal, l’obtenció dels terrenys que no eren
propietat de l’Ajuntament i ara ho són gràcies a
gestions del govern municipal, el diàleg per ubicar l’escola a l’altra banda de la riera. També
s’ha informat i ofert diàleg respecte al canvi del
concessionari de la recollida d’escombraries, en
el projecte de supressió de barreres arquitectòniques i soterrament dels contenidors, en la
qüestió dels traspassos, en el tema de les línies
elèctriques. En tot moment s’han posat aquests
grans temes a disposició dels grups que no estan
al govern i se n’ha parlat amb tota mena de
detall. A vegades hem coincidit i a vegades no.
Des del govern hem ofert sempre la opció de la
possibilitat del diàleg obert i franc.
Per què un projecte tan important com les obres
del revolt i la plaça de l’Església no ha tingut el
consens de totes les forces municipals?
La veritat és que crec que el problema rau en
què hi havia un sentiment romàntic que el revolt
representava un valor molt tradicional del municipi i que la rectoria era un valor a protegir. Ara,
malgrat això, en aquests moments crec que
pràcticament la majoria de la gent està d’acord
en què s’hagi fet aquesta obra. Els beneficis són
molt clars. Hi ha una millor circulació i molts
menys perills. Ara cal que es posi en marxa la
construcció de la rectoria.
Un cop finalitzades les obres, n’han quedat
satisfets?
Molt. Tenim una molt bona satisfacció. Hi ha
més il·luminació, hi ha unes voreres amples, hi
ha accessibilitat i, per tant, això sol crea un
benefici substancial cap al municipi.
L’actual procés de participació ciutadana del
POUM i l’Agenda 21 és un procés per decidir de
veritat el futur del municipi?
Si no és amb aquest objectiu no fa falta embolicar-se. És un procés per decidir realment què és el
que el nostre poble vol ser en el futur i què és el
que el nostre poble no vol ser en el futur. Les dues
coses. Per tant, els grans eixos de serveis i els
grans eixos d’infrastructures que el nostre municipi hagi de tenir en el futur han de venir determinats pel procés del Pla d’Ordenació Urbanístic
municipal, per l’Agenda 21 i amb l’assessorament
del Consell Assessor. El Consell Assessor té la missió principal d’aportar valor a les decisions que es
prenen i que, per tant, doni la seva opinió en base
a la informació que tenen sobre els eixos de serveis i d’infrastructures del municipi.

La primera vegada que vaig dir que era de la
Palma de Cervelló em van fer una broma dientme “la Palma no és un poble, la Palma és un
carrer”. El que fins ara havíem considerat com
un greuge històric per la Palma, durant tots
aquests anys abans de la segregació, se’ns està
retornant ara com una oportunitat històrica
davant tots els projectes endegats i els projectes
que resten per endavant?
Crec que sí per dos motius. El primer, perquè
ara tenim la oportunitat de dissenyar un model
de poble que altres municipis del nostre entorn
no poden fer. Per exemple, nosaltres hem estat
allunyats de les pressions urbanístiques dels
anys 60, 70 i part del 80. Aquella situació ens
ha deixat amb un nivell de protecció mediambiental molt important. Això vol dir que nosaltres
actualment podem dissenyar el nostre model
urbanístic, el nostre model de poble, d’acord
amb unes perspectives que avui es tenen i que
abans no es tenien i, per tant, amb un nivell de
qualitat de vida molt més alt que altres pobles
del nostre entorn no poden tenir. Tenim menys
xacra històrica. El segon motiu és l’administració. Nosaltres tenim en aquests moments una
administració amb capacitat, fora d’algun cas
concret, de donar resposta molt propera i molt
ràpida al ciutadà. Això no el tenen altres ajuntaments, que es sorprenen quan venen aquí a la
Palma i s’adonen de la rapidesa i la competència amb el que l’administració està responent.
És un bé de la gent que tenim i, en bona part
també, de no tenir aquells vicis històrics que
altres administracions han adquirit i que ara són
molt difícils de corregir.
Quina és la Palma del futur que somia?
Jo somio una Palma que sigui molt bon lloc per
viure. Un lloc on el valor mediambiental sigui
l’actiu principal. Un lloc que tingui un nivell de
serveis, si em permet l’expressió, de primer
nivell. Però de primer nivell de categoria pels
ciutadans que hi viuen. I un poble del que, d’alguna forma, la gent que hi visqui es pugui sentir orgullosa perquè hi ha riquesa d’entitats, perquè hi ha riquesa d’activitats i perquè hi ha una
capacitat de relació social important.
Quin és el llindar idoni de ciutadans que ha d’acollir la Palma?
És difícil contestar aquesta qüestió, ja que això
depèn dels estudis que s’estan duent a terme
amb el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i
amb el Consell Assessor. Diria que, a partir de
tot el que s’està fent, hauríem de moure’ns en
una forquilla entre 4.500 i 5.500 habitants.
Però repeteixo, jo no em vull pronunciar tant
sobre xifres sinó, sobretot, en que el llindar ens
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permeti mantenir aquest nivell de serveis i,
sobretot, que en cap cas condemni la Palma a
haver de dependre del creixement urbanístic per
poder donar bons serveis.
Quina és la seva opinió sobre la variant?
Que la variant respon a una externalitat de
Corbera. És un problema que neix, segurament,
del creixement urbanístic poc mesurat del municipi veí. La Palma és el principal perjudicat. Si
resulta que la Palma és, en aquest moments, el
municipi perjudicat, entenc que no hem de ser
nosaltres els que hem de pagar les conseqüències. Hem de trobar la solució per, en primer
lloc, evitar tant de trànsit dins la Palma perquè
això ens crea problemes de tota mena i, a més,
a no afectar el territori de la Palma, és a dir, no
trepitjar-lo, perquè des del moment que es trepitja el territori de la Palma el problema passa a
ser també de la Palma.
Què s’ha de fer amb el futur del Pla de Sant
Joan?
Aquest és un tema que ha de ser parlat, també,
dins el marc del Consell Assessor i en el del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal i l’Agenda
21. El Pla de Sant Joan és un espai molt important a la Palma. És un espai que té determinades pretensions urbanístiques, però jo diria que
en aquests moments, com a ciutadà i també
com alcalde, no hauríem de ser gaire proclius a
acceptar un desenvolupament residencial del
Pla de Sant Joan. Ara, al mateix temps, diria
també que hem de mirar que el Pla de Sant Joan
aporti valor a la Palma, d’una manera o un altra,
precisament per no haver de dependre d’aquest
creixement urbanístic. La forma com s’ha de fer
és una qüestió que s’ha de tractar molt a fons i
molt bé. En cap cas hem de permetre o hauríem
de permetre que el creixement a la Palma vingui
determinat per allò que es faci al Pla de Sant
Joan.
La Palma ha entrat a formar part del canal de
televisió digital terrestre Baix Llobregat Centre.
En quin punt de les converses es troba aquest
projecte que es fa amb altres municipis del Baix
Llobregat?
La Palma es troba en un punt en que ha de fer
el salt cap a la televisió digital terrestre.
Guanyarà en el nivell de televisió que acabarà
tenint i amb l’oferta televisiva que, a més a més,
tindrem. La previsió és que dintre dels propers
dos anys la televisió digital terrestre es posarà en
marxa. La Palma es posarà d’acord amb altres
municipis del Baix Llobregat Centre per fer una
programació televisiva comuna on hi càpiga la
informació que fa referència a la Palma i, a partir de l’any 2009 o bé 2010, entrar pròpiament
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dins la televisió digital terrestre. Aquests són els
timings que estan previstos a hores d’ara. La
Palma guanyarà en diversos sentits amb la televisió digital terrestre. Perdrà en un punt, i és
que la Palma no tindrà una televisió pròpia, pròpia de la Palma, i aquesta va ser una aposta que
es va fer des del començament. Vam fer una
aposta per la comunicació i, per tant, per la televisió. Avui la continuem fent de forma renovada.
La Palma hi guanyarà perquè tindrem molta més
oferta. La Palma s’inclourà dins el grup de
pobles que visitem habitualment, on anem a
comprar, on anem a passar-ho bé i on hi tenim
molt amics, com Corbera, Pallejà, Sant Feliu,
Molins, Sant Vicenç, Torrelles, Cervelló,
Vallirana, Papiol. Tots són pobles on nosaltres
normalment ens hi movem. Coneixerem a través
d’aquesta televisió la realitat d’aquests pobles i
ells coneixeran la nostra i, per tant, la probabilitat que la gent vegi la Palma com un cul del món
passarà a la història. Voldria dir també que la
Palma ha fet una aposta per la comunicació, i
per la televisió en particular, perquè el nostre
tipus de vida ens condueix a anar a treballar fora
del municipi i quan arribem a casa estem cansats i volem saber de forma tranquil·la, si ens
donen la oportunitat, què passa al nostre poble.
Per què la plaça Puigmajor ha finalitzat les
obres en una demora de temps il·limitat?
Em sap molt greu el què diré ara. Aquesta és
una obra privada i aquesta empresa no ha posat
ni la diligència ni els mitjans per acabar aquesta obra amb la rapidesa en que s’havien compromès. Hi ha hagut molt avisos per part de
l’Ajuntament, tant verbals com escrits, indicantli a l’empresa les obligacions de realitzar les
obres amb la diligència necessària i ho ha fet
amb la diligència indispensable per no haver de
recórrer a altres mecanismes, segurament, més
punitius.
L’àmbit de la seguretat ciutadana i la de serveis
són les àrees on els veïns i les veïnes són més
exigents. Quina valoració en fa?
Globalment positiva tot i que en aquests àmbits
s’ha de millorar. Positiva perquè si comparem on
érem fa dos o tres anys i on som ara, hem millorat molt. Avui, la Palma té uns carrers fonamentalment nets. No hi ha brossa per terra, llevat
d’alguns casos en que algun ciutadà no té prou
cura d’on deixar les seves escombraries.
Fonamentalment, repeteixo, els carrers estan
nets. En l’àmbit de la seguretat diria que també
hem millorat. Tenim més agents, més hores de
vigilància i, qualitativament, la vigilància ha
millorat. Hem passat d’una vigilància molt
repressora a una vigilància preventiva. Abans,
parlo de fa tres anys, el temps mig per resoldre
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una avaria de llum era de tres setmanes. Avui, el
temps mig està en una setmana. Ara, dit això, jo
diria que encara ens falta molt. Per què? Perquè
hem de passar d’un temps mig d’una setmana a
tres dies per resoldre una avaria de llum. Diria,
per exemple, que hem de tenir una mica més de
serveis de neteja, però això és una qüestió pressupostària. Diria que hem de treballar molt el
tema de la conscienciació de la gent perquè en
cap cas es deixin bosses de brossa al carrer, i
que existeixin els mecanismes per poder penalitzar, si s’escau, aquest tipus de conductes.
Crec que hem de fer un esforç molt important
pel que fa a les defecacions dels animals que
sovint es deixen en llocs absolutament inadequats, molestant als veïns. Per tant, falta feina
per fer. L’hem de fer entre tots, i l’Ajuntament
també hi ha de posar de la seva part.
Vostès, Convergència i Unió, es van presentar a
les darreres eleccions amb el compromís de fer
de la Palma un poble de primera. Creuen que
van per bon camí per assolir-ho?
Sí, en la mesura que anem assolint aquests projectes. En la mesura que anem soterrant els contenidors, suprimint les barreres arquitectòniques, arreglant la riera amb el subcol·lector i,
per tant, ens quedi una riera neta. Com tot el
que tingui a veure, si es creu convenient, amb el
desenvolupament del futur Pla Parcial de Can
Ollé, com totes les obres que es facin.
Sincerament, crec que anem cap un poble de
primera. Estem molt ben encaminats cap aquesta direcció, entre altres coses, perquè el que surt
de les conclusions estratègiques del Consell
Assessor i, també, de les reunions diverses que
es van mantenint amb la ciutadania, sembla que
la gent està interessada en serveis de bona qualitat, encara que això signifiqui que els impostos
no estiguin al nivell més baix.
A dos anys vista, vol repetir com a cap de llista?
Si el meu grup municipal i si els partits de la
Federació de Convergència i Unió al que pertanyo em donen la confiança, jo voldré repetir com
a cap de llista, perquè m’agradaria continuar
aquest model, en aquesta direcció i amb la idea
de fer una Palma oberta, una Palma participada
i una Palma que sigui de tots i, sobretot, per tothom.
Finalment, què és allò que no li he preguntat i
en voldria parlar?
Hi ha dues coses, si em permet. Una, jo crec
que és important, i és refereix a un dels problemes principals que té la Palma, que és el seu
baix nivell pressupostari. La Palma té un problema de pressupost evident i ara recentment, el
dia 26 de juliol, l’ajuntament va signar un con-

veni amb Ciments Molins que té dos elements
bàsics. Primer, és un conveni que permet, d’alguna forma, que Ciments Molins pugui continuar aprofundint el seu forat extraient argiles,
un forat que ja té, sense que en pugui eixamplar
ni un sol centímetre. Un conveni que diu que si
es manté el forat amb les condicions actuals,
l’únic que es farà és aprofundir-lo, si la
Generalitat ho autoritza. Per aquest conveni, la
Palma pot obtenir fins a 8 milions d’Euros i amb
l’obligació per part de Ciments Molins que, per
restaurar el forat, només si tirin terres. Per tant,
tots els camions que obtenen la terra de qualsevol obra pública, o de qualsevol obra privada, de
qualsevol lloc, que vulguin venir a abocar les
seves terres netes a la pedrera de Ciments
Molins ho podran fer pagant un cànon. Cànon
que actualment es paga a tots els dipòsits de
terres. I, per aquest cànon, la Palma en cobrarà
la meitat dels beneficis que n’obtingui Ciments
Molins fins a un total de 8 milions d’Euros.
Aquest és un tema que ens permet adquirir una
solidesa pressupostària pels propers anys. No
sabem si seran 10 o seran 15, però ens mourem
en aquest període d’entre 10 i 15 anys.
En un altra assumpte que no té res a veure amb
el conveni signat el passat juliol, últimament
s’ha plantejat un tema prou important, i és que
Ciments Molins vol ampliar la seva activitat a
Pallejà a través de construir forns que cremaran
residus de tipus industrial amb totes les garanties. La Palma, davant d’això i pel fet que es
pugui crear algun problema, tot i que els informes diuen que no, ha demanat als òrgans
corresponents de l’administració ser part en
aquest procés d’autorització i, per tant, personar-se com a part interessada perquè no volem
que hi hagi cap externalitat que pugui perjudicar
el municipi de la Palma.
En aquest sentit, voldria finalitzar explicant una
qüestió que ens ha succeït aquests dies amb el
Consell Assessor. He rebut una carta del Consell
Assessor dient que estaven disposats a deixar la
seva responsabilitat. El Consell entenia que el
conveni signat amb Ciments Molins era un element prou important per haver estat informats
formalment a les reunions. Consideren que se’ls
ha menystingut. Jo voldria deixar clar que és
veritat que el conveni amb Ciments Molins és de
gran importància i que el motiu pel qual no s’ha
informat prèviament al Consell Assessor ha estat
perquè el coneixement de forma anticipada d’aquest conveni podria haver suscitat problemes
amb altres municipis. I, per tant, des d’aquí vull
expressar les meves disculpes. Com a govern, i
tenint en compte que el conveni podia tenir
repercussions a Pallejà i a Sant Vicenç i potser
a altres municipis, vam optar per la prudència,
malgrat fos un tema prou important.
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Entrevista amb en
Joan Gràcia,

cap del grup municipal d’Entesa
per la Palma-PSC
Nota de la redacció: En data 9 de setembre la redacció de la revista municipal La Veu va comunicar
als caps dels diferents grups municipals la possibilitat de publicar a la propera edició una entrevista
a cada un d’ells amb motiu d’haver-se complert la meitat de la present legislatura. Es va demanar la
seva opinió al respecte i, en aquell moment, ningú va expressar cap objecció.
Quatre dies abans de tancar l’edició de la revista La Veu el grup municipal d’Entesa per la Palma-PSC
va renunciar a contestar la següent entrevista, tot i que en tenien coneixement del contingut des de
mitjans de setembre.
Per què des de l’Entesa-PSC no s’està d’acord
en com s’ha constituït el Consell Assessor de
l’Agenda 21 i el POUM, format per 10 ciutadans?

Edat:

Quin creu que ha de ser el futur del Pla de Sant
Joan?

Feina actual:
A quina edat entra en l’activitat política?:
Quants anys porta de regidor a la
Palma?:
Afeccions:
Quin balanç es fa des d’Entesa per la PalmaPSC d’aquests dos anys transcorreguts de la
majoria absoluta de CiU?
Vostès han criticat sovint la despesa pressupostària que ha comportat les obres del revolt i
la plaça de l’Església. Un cop mig finalitzades,
considera que segueix sent una obra cara pel
poble?
Com veuen l’actual procés de participació ciutadana del POUM i l’Agenda 21?
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Tal com proposa el govern municipal, ubicaria
l’ampliació de l’escola El Solell entre l’actual
edifici i la pedrera?
Quina Palma vol? Quin és el llindar idoni de ciutadans que ha d’acollir la Palma? I sobre la
variant, què en pensa?
Si l’Entesa-PSC governés, que faria de diferent
de l’actual govern?
Hi ha alguna estratègia comuna des dels partits
que estan a l’oposició per portar iniciatives conjuntes als plens municipals?
A dos anys vista, vol repetir com a cap de llista?
Finalment, què és allò que no li he preguntat i
en voldria parlar?
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Entrevista amb en
Ramon Batlle,
cap del grup
municipal de
Candidatura per
la Concòrdia
Edat: 73 anys
Feina actual: jubilat
A quina edat entra en l’activitat política:
Als principis dels anys 70.
Quants anys porta de regidor a la Palma:
L’any 79, l’any 83 i ara.
Afeccions: Treballar, la família i viatjar.

Fa dos anys Convergència i Unió va guanyar les
eleccions municipals. Després d’aquests dos anys
transcorreguts, quin balanç en fa?
Des de la “Candidatura per la Concòrdia”, ja
abans de les eleccions municipals, vàrem mantenir una reunió amb “CiU” per parlar de les possibilitats d’establir algun tipus de col·laboració
per desprès de les eleccions. Desprès de les eleccions, vàrem mantenir una segona trobada en la
que nosaltres confirmàrem la nostra disponibilitat
per parlar de col·laboració, en el ben entès que el
beneficiari del nostre treball fos el poble.
Treballar en benefici del conjunt del poble és una
cosa i treballar per fer la “viu-viu” a favor d’altres
n’és un altre. En cap de les dues ocasions obtinguérem una resposta concreta. Conseqüentment,
podem dir que la nostra col·laboració va ser rebutjada.
Des del nostre punt de vista, el balanç d’aquests
dos anys ha estat negatiu i les perspectives pels
dos anys que queden de legislatura no “pinten”
millor. Hi ha moltes coses que l’actual equip de
govern, per si sol, no té capacitat per fer i, conseqüentment, es deixen de fer o es fan malament.
L’afany de protagonisme del senyor Alcalde és
desmesurat i els regidors de l’equip de govern
actual es deixen portar.
El proppassat mes de juny vàrem editar un fulletó en el que deixàvem constància de la situació en

el sentit que per part nostre retiràvem l’oferiment
de col·laboració -per altre part rebutjat- i que ens
limitaríem a fer una oposició constructiva, criticant allò que no fan i allò que fan malament.
Com valora les relacions actuals de la
“Candidatura per la Concòrdia” i Convergència i
Unió?
Per part nostre, durant aquests dos anys, hem
recordat en repetides ocasions el nostre oferiment
de col·laboració a l’equip de govern i no la volen.
No se’ns ha proposat res de res. Com dèiem
abans, la nostra candidatura es va presentar a les
eleccions per treballar en favor del comú, cosa
que no ha estat possible. Conseqüentment, les
possibilitats pel que resta de legislatura són pràcticament nul·les.
Les coses que l’equip de govern fa be ja tenen
cura ells de ressaltar-ho fins a deu vegades si cal.
Per tant, nosaltres incidirem en allò que es fa
malament.
Personalment tinc un cert bagatge en política
local que podria haver-se aprofitat. L’any 1.979,
paradoxalment aleshores en qualitat de delegat
de CiU a Cervelló i la Palma, i amb el suport d’un
equip de persones de tarannà democràtic de tot el
municipi, vàrem guanyar les primeres eleccions
del post-franquisme. Fou una vivència prou enriquidora que està explicada i documentada en un
llibre del que n’hi ha un exemplar, dels vint-i-cinc
editats, a la biblioteca municipal.
En aquest punt de desavinença clara amb l’actual
govern, la “Candidatura per la Concòrdia” es plan-
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teja un govern quatripartit amb un futur alcalde,
si els electors ho decidissin, d’Entesa-PSC?
Per mi, ara per ara, la resposta és una caixa tancada. Fins a principis del 2007, la Candidatura
per la Concòrdia no es posicionarà de cara al
futur. Conjuntament amb les persones de més
confiança, i també amb l’opinió del poble, decidirem el que convingui fer. El senyor Alcalde ja
m’ho ha preguntat varies vegades i sempre li he
contestat el mateix. Fins a principis del 2007 no
decidirem si ens presentem o no a les properes
eleccions.
La nostra iniciativa de presentar-nos a les passades eleccions va ser motivada per l’ambient de
discòrdia que hi havia al poble entre els dos grups
majoritaris, i que encara hi ha. D’aquí ve el nom
de “Concòrdia” de la nostra agrupació. Desprès
de parlar-ho amb molta gent vam decidir presentar-nos. Òbviament el resultat per nosaltres fou
prou discret.
En quant als 634 vots obtinguts per CiU, que d’acord amb la llei vigent els adjudica la majoria
absoluta, cal recordar que des d’una perspectiva
percentual significa el 28,3% del cens electoral,
i per tant, resulta que ni un de cada tres electors
va votar pel senyor Alcalde i el seu equip de
govern. Conseqüentment, entenem que s’equivoquen adoptant actituds prepotents, sense tenir en
compte la diferència entre una “majoria legal” i
una “majoria real”. Nosaltres des de l’oposició,
mitjançant l’espai de “La Veu”, els butlletins
emesos per la “Candidatura per la Concòrdia”, i
les intervencions en els plens municipals, insistim en cada oportunitat a destacar aquest fet.
La “Candidatura per la Concòrdia” va votar a favor
de les obres del revolt i la plaça de l’església.
Quin balanç fa de tot el procés de gestió?
Efectivament nosaltres vam votar a favor de l’esmentada actuació. En el que no vàrem estar gens
d’acord fou amb el projecte que es va aprovar. Des
del nostre punt de vista, l’esmentat projecte sembla realitzat per un estudiant de primer curs d’arquitectura. S’ha desaprofitat una gran oportunitat
de posar-hi imaginació. Opino que s’hauria pogut
treure molt més partit. Un detall: estant en una
zona com la nostra on tenim una pedra vermellosa, identitària del poble, s’ha utilitzat una pedra
clara que em sembla procedeix del camp de
Tarragona i trenca amb l’entorn natural del poble.
Al nostre entendre calia un acabat més rústic. En
el nostre municipi hi ha pedreres per poder
extraure la matèria prima i quasi de gratis.
Exemples com el que he exposat evidencien la
molta demagògia que s’utilitza a cada oportunitat
per part del senyor Alcalde manifestant el seu
amor al poble, però dedicació seriosa no n’hi ha
gaire. Altres exemples: Portem més de sis mesos
denunciant en cada ple municipal l’actuació
d’una empresa ubicada tot just a l’entrada al
municipi, just al costat de la rotonda, amb un pati
ple de contenidors de runa, a cel obert i, a jutjar
pels resultats, encara no s’ha fet res de res.
També des de fa mig any, estem insistint en la
retirada de brossa i troncs amuntegats al costat
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dels contenidors d’escombraries de “Can Vidal” i
encara hi són. Una bona part dels problemes que
fan possible que un poble funcioni satisfactòriament són una qüestió de detalls. A determinades
hores del dia, el semàfor que regula el pas a la
plaça 11 de Setembre per anar a l’Ajuntament no
compleix la seva funció de permetre la sortida
dels cotxes que estan esperant el canvi de llums,
degut als que tapen la sortida per manca de senyalització. Passa el mateix a la cruïlla del carrer
Alberes amb l‘avinguda Catalunya. Malgrat l’acord pactat al seu dia amb la ex-regidora Homs i
el cap dels vigilants, a hores d’ara no s’ha fet res.
Falta dedicació. Al nostre entendre, és més un
problema de bona administració que de manca de
diners. Un altre tema: Que hi ha de fer una regidora de la Palma de Cervelló a un poble anomenat la Palma del Condado, de la província de
Huelva? (Bitllets d’avió, cotxe de lloguer, etc.)
Per molt que un poble vulgui ser de primera la
condició necessària és reunir-ne les condicions.
Si aquestes no es donen, és viure de fantasies i
d’enganyar a la gent.
Com veu l’actual procés de participació ciutadana
del POUM i l’Agenda 21?
Bé, això és un procés complicat. Cal una mica d’imaginació. Jo vaig tenir una trobada amb els propietaris del Pla de Sant Joan amb motiu del seu
oferiment de finançar la rasa pel soterrament de
les línies elèctriques d’alta tensió, que finalment
seran aèries. La síntesi de la reunió, d’una duració d’hora i mitja, fou que ells estaven disposats
a suportar el cost de fer les rases per on havien de
passar els cables de les línies en qüestió. Jo els hi
vaig preguntar què demanaven a canvi, i van dirme que res. Sota aquesta condició, vaig oferir-me
per parlar-ne amb tots els grups presents a
l’Ajuntament i així ho vaig fer. La meva sorpresa
va ser que cap grup va manifestar interès pel
tema. Tanmateix, el Grup de Propietaris van manifestar que estaven disposats a finançar una candidatura per les eleccions del 2.007, per treure
en Josep Maria Llop de l’alcaldia. Ja fa uns mesos
varen distribuir-se uns fulletons editats per l’esmentada associació de propietaris del Pla de Sant
Joan. Era un primer pas per pressionar
l’Ajuntament actual? No n’he sentit parlar més.
Paral·lelament, es dona un joc de circumstàncies
que no deixa de ser curiós. Naturgest, - ara en format UTE -, és l’empresa que porta tot el procés
de participació ciutadana en la revisió del POUM,
és la mateixa empresa que va fer un estudi de la
zona per compte de la Diputació de Barcelona, un
altre estudi pels propietaris del Pla de Sant Joan,
va planificar l’execució de l’enquesta “Quina
Palma vols” i, segons diuen fonts ben informades,
tenen relació professional amb un alt càrrec de
l’administració municipal. Finalment, Naturgest
fou l’adjudicatària de la revisió de l’esmentat
POUM. Resulta que l’Ajuntament va preparar un
llistat de requeriments exhaustiu que, sens lloc a
dubtes, condicionava les possibilitats de les
empreses concursants ja que el termini de lliurament de les ofertes tan sols era de quinze dies.
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Convindran que tot això no queda gaire bé, malgrat ja es va denunciar públicament al seu dia.
També haig de dir que, ara que he vist treballar
Naturgest, he tret la impressió de que saben el
que tenen entre mans i gaudeixen d’un procediment de treball ben elaborat de cara als interessos propis i dels seus clients. Per començar, s’ha
format un grup de persones de diferents àmbits,
a gust de l’Alcalde, per constituir un Consell
Consultiu del POUM. Posteriorment s’han convocat les més diverses entitats del poble, inclòs el
personal de l’Ajuntament, per tal de que donin les
seves opinions. Finalment ningú podrà dir que no
l’han escoltat.
Quin creu que ha de ser el futur del Pla de Sant
Joan?
Partint de la idea que els propietaris tenen uns
drets legals, entenc que aquests no son il·limitats. Conseqüentment, penso que s’ha de negociar amb els propietaris les diferents alternatives
i veure d’arribar a un consens. No obstant, últimament s’ha donat un circumstància que em preocupa. Si entrem a la web de l’Ajuntament
podrem veure que l’equip redactor del POUM està
proposant la creació d’un polígon industrial a la
zona que anomenen Pla de Can Mascaró que, dit
sigui de pas, és una denominació que no conec,
aplicada a un lloc concret. Sembla tractar-se
d’una especulació política per compensar a algunes immobiliàries de la pressió existent sobre el
Pla de Sant Joan. És un tema que caldrà veure
com va evolucionant. Quant les persones comencen a especular amb els terrenys pot passar qualsevol cosa.
Està d’acord en ubicar l’ampliació de l’escola
entre l’actual edifici i la pedrera, tal com proposa
l’actual govern municipal?
En principi sí que estaria d’acord. L’any 1979, el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat va
estar uns quatre anys reclamant la documentació
pendent per tirar endavant l’escola actual.
De les diferents alternatives que l’Ajuntament ens
ha informat a la Candidatura per la Concòrdia, el
projecte de construir en línia recta respecte a l’edifici actual, si s’arriba a un acord amb l’actual
propietari, sembla la més convenient.
Significaria que els nens podrien continuar anant
a l’escola actual, sense interrupcions del període
escolar i sense desplaçar-los temporalment a
“barracons”. Tanmateix no s’afectaria l’actual
camp de futbol. La part negativa seria la demora
en el temps fins poder lliurar la documentació
requerida per la Generalitat.
Quina Palma vol pel futur?
Nosaltres vam fer una enquesta personalitzada,
és a dir, amb noms, cognoms i adreces. Fou una
enquesta confidencial que ens permeté conèixer
el que pensava un significatiu sector del poble.
Fins i tot el seu contingut fou recollit en una bona
part del nostre programa electoral. Les demés
enquestes que s’han fet fins ara jo les he criticat
per manca de fiabilitat. La primera d’elles la
podia contestar qualsevol persona, malgrat no

residís al nostre municipi. La segona, més controlable, mancava de profunditat en determinats
temes de la problemàtica local. Malgrat haver
posat els cinc sentits en la redacció del nostre
programa electoral, el resultat fou el que va ser.
Òbviament sabíem que no podíem guanyar per
majoria absoluta, però sí que pensàvem poder
incidir en les decisions del govern municipal. Fins
i tot havíem anticipat el propòsit de no donar
suport a cap formació per l’elecció d’alcalde. Qui
tingues més vots que fes d’alcalde. Nosaltres
haguéssim donat suport extern, sense formar coalició, en aquells punts amb els que estiguéssim
d’acord i el retiraríem en cas contrari.
Quin és el llindar idoni de ciutadans que ha d’acollir la Palma?
A les 5.000 persones aproximadament.
I sobre la variant, què en pensa?
S’ha de fer. I si el projecte es fa amb intel·ligència podria quedar la mar de maca. La variant de
Cervelló n’és un exemple. Cal separar el que és
del poble i el que és del comú. No podem dir que
fem la variant per que la gent de Corbera passa
per la Palma. Que diríem nosaltres si la gent de
Corbera es queixes de la quantitat de “nanos” de
la Palma que van al col·legi d’allà?
Si la Candidatura per la Concòrdia governés, què
faria de diferent de l’actual govern?
La primera cosa que faríem, tan en el cas que tinguéssim majoria absoluta com no, seria donar
més joc a la resta de grups. Això ja vàrem dir-ho
a la campanya electoral. Jo no hauria proposat un
govern d’unitat perquè no hi crec, però sí que
hauria repartit responsabilitats. Entenc que el
poble és de tots i, conseqüentment, el que no
faria és el que està fent el govern actual de prescindir de l’opinió de l’oposició. Explicar les decisions a pilota passada fins i tot pot ser immoral.
Per què creu que no volen aquesta col·laboració?
Perquè es pensen que perden protagonisme.
Tampoc hem d’oblidar l’aspecte econòmic. A
l’any 1979, l’equip de govern no cobrava res i
això ha canviat. No és el mateix embutxacar-se
2.000 Euros al mes, o més, que rebre una compensació de 18 Euros cada dos mesos, per
suportar una sessió que fins i tot pot tenir una
durada de quatre hores. És vergonyós. Ho han
fet tan malament que, malgrat pugui semblar
massa fort, algun d’aquests personatges hauria
fet un bon paper a l’època de Franco.
Hi ha alguna estratègia comuna des dels partits
que estan a l’oposició per portar iniciatives conjuntes als plens municipals?
Només vam presentar una iniciativa conjunta
amb motiu de l’afer del Secretari.
Finalment, què és allò que no li he preguntat i en
voldria parlar?
Si ara jo continués parlant no sé quantes hores
estaríem. De temes per parlar n’hi hauria molts,
però la majoria dels d’actualitat ja els hem tractat.
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Entrevista amb en
Christian Riverola,

cap del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Des d’Esquerra Republicana de Catalunya, quin
balanç es fa d’aquests dos anys transcorreguts
del govern municipal de CiU?
No faré un balanç catastrofista ja que no és el
meu estil. S’ha fet coses bones o molt bones,
com va ser el canvi del cap de la vigilància local,
la posada en marxa de la Fira Comercial, o posar
al dia els comptes de l’Ajuntament. Però,
també, s’ha fet coses molt dolentes o incomprensibles, com és voler fer l’escola al marge de
la Riera i després haver de rectificar, hipotecar
les finances de l’Ajuntament amb licitacions
(POUM, escombraries) amb uns imports propis
d’Ajuntaments més grans, tenir els vigilants
municipals com a animals en un “garito” a
l’Ajuntament, no facilitar despatxos als grups de
l’oposició, instal·lar sense dir-nos res la rectoria
a l’Ajuntament, no escoltar les propostes dels
grups de l’oposició i, en general, allunyar-se a
poc a poc del què pensa la gent al carrer. Però,
el què més ens dol des d’ERC LA PALMA, és que
l’equip de govern de CiU hagi decidit anar sol en
la seva política de governar, quan nosaltres sempre hem manifestat una voluntat política de
pacte.

Edat: 33 anys.
Feina actual: Advocat en contractació
administrativa i gestió patrimonial en la
Generalitat de Catalunya.
A quina edat entra en l’activitat política:
19 anys
Quants anys porta de regidor a la Palma:
2 anys
Afeccions: El tennis, l’squash i, ara que
sóc pare, sortir a passejar amb la meva
dona i el meu fill.
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El passat mes d’agost vostès donaven per trencades les relacions amb Convergència i Unió,
què porta a ERC a fer una afirmació d’aquest
tipus quan encara falten dos anys de mandat?
Miri, ningú a la Palma no pot dir que ERC LA
PALMA i, en aquest cas jo com a regidor, no
parla sempre clar i directe. Com sempre dic,
podem equivocar-nos o encertar, però sempre,
absolutament sempre, raonem les nostres crítiques ja siguin bones o dolentes. Com ja vaig dir
en aquest escrit del mes d’agost, per tres vegades ens vam oferir a pactar amb CiU, en pro
d’un govern municipal més estable i plural. CiU
no va voler. Malgrat això, hem donat fins fa dos
mesos suport a la política econòmica de l’equip
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de govern, moltes vegades a fi de no polemitzar
més perquè l’enfrontament entre CiU i
l’ENTESA-PSC és una realitat que perdura a dia
d’avui. Hem desistit d’entrar en polèmiques a fi
de buscar la pacificació política. Sempre ens
hem ofert a l’equip de govern a ajudar en tot allò
que calgués ajudar. Per exemple, per si cal parlar amb algun conseller de la Generalitat d’ERC.
O portar o assessorar en algun tema que, per
defecte professional, en som coneixedors. I sempre, per part de CiU, hi ha hagut “la callada por
respuesta“. I tampoc a nivell d’agrupacions
locals hi ha hagut cap mena de contacte. Per
tant, quan tu hi poses de la teva part, i l’altra
part no, doncs no val la pena tenir cap mena de
relació.
I aquest trencament vol dir que ERC treballa des
d’ara per un govern quatripartit amb un futur
alcalde, si els electors ho decideixen, d’EntesaPSC?
És molt aviat per parlar d’això en aquests
moments i és un tema que ara mateix no és prioritari per a nosaltres. En primer lloc, sembla ser
que CiU tornarà a presentar al Sr. Llop com a
candidat. Nosaltres recentment vam renovar la
junta local i el President d’ERC, Sr. Jordi
Sanarau, m’ha demanat que novament encapçali la llista en el 2007. Pel que fa referència a la
Concòrdia, desconec si en Ramon Batlle es tornarà a presentar o si no es presenta, o si ho farà
la seva agrupació política amb algun altre candidat. I, finalment, la gran incògnita és que farà
l’ENTESA-PSC. Si es tornaran a presentar junts
o bé separats, o si la llista l’encapçalarà el Sr.
Gràcia o la Pilar Joaniquet. En tot cas em mullaré, i li puc dir que les relacions polítiques a dia
d’avui, en una escala de l’1 al 10, amb CiU són
3 o deficients, amb la Concòrdia són 8 o notable alt, amb l’ENTESA un 5 o suficients, i amb
el PSC un 7 o un notable. Serà molt difícil, per
no dir impossible, pactar amb CiU si es donés el
cas de necessitar els nostres vots, perquè si no
han volgut pactar per 3 vegades amb nosaltres,
per què hem de pactar amb ells dintre de 2
anys?. En política s’ha de saber conrear i, sinó,
que CiU de la Palma prengui per exemple el què
li va passar a CiU a la Generalitat. I CiU de la
Palma, almenys amb ERC LA PALMA, no ha
conreat res. I quan no conrees, no tens dret a
recollir la collita. Permeti’m un exercici d’humilitat i realisme, perquè a nosaltres no se’ns
cauen els anells: les properes eleccions municipals les guanyarà CiU o l’ENTESA-PSC, no les
guanyarem nosaltres. El que sí podria donar-se

el cas és que esdevinguéssim la frontissa per
pactar amb els uns o els altres i, en tot cas, tots
els que formem part d’ERC LA PALMA decidirem el què és millor per LA PALMA.
Evidentment, per tot el què he exposat anteriorment, l’enteniment és més fàcil a dia d’avui amb
l’ENTESA-PSC, perquè compartim les tasques
de grups d’oposició municipal.
La despesa pressupostària que ha comportat les
obres del revolt i la plaça de l’Església ha sigut
una crítica generalitzada des de l’oposició municipal. Mig finalitzades les obres, considera que
segueix sent una obra cara pel poble?
Nosaltres no hem criticat la despesa, hem criticat el servilisme de l’equip de govern de CiU
amb l’església. S’ha perdut una gran ocasió de
fer un ajuntament com déu mana en el mateix
lloc. Sense cap mena de contrapartida se li està
fent la caseta al Sr. Rector de l’església. Em
sembla un tema penós, caciquil, de clar favoritisme cap a l’església. I a mi, m’importen tres
gaites el que puguin dir de mi i d’ERC LA
PALMA els membres de l’església de la Palma.
Ja no estem en el segle XV.
Com veu l’actual procés de participació ciutadana
del POUM i l’Agenda 21?
Com prevèiem, un fracàs monumental. Quan les
coses es fan d’amagat, amb favoritismes clars com
ha passat amb l’empresa que ha guanyat el concurs, la gent s’aparta de la mala flaire que fa
aquest tema. És escandalós com s’ha marginat
d’aquests treballs a EL PÈLAC.
Quin creu que ha de ser el futur del Pla de Sant
Joan?
Doncs, com vam dir a la campanya electoral i
vam prometre als ciutadans, PEIN (Pla d’Espais
d’Interès Natural) en la moció que vam presentar en Ple municipal ordinari de 9 de setembre
de 2003, rebutjada per cert per CiU.
Està d’acord en ubicar l’ampliació de l’escola
entre l’actual edifici i la pedrera tal com proposa l’actual govern municipal?
Jo crec que l’equip de govern municipal de CiU
no sap on vol ubicar l’escola. Fa dos anys, quan
ens volien imposar l’escola al costat de la Riera
i jo li vaig dir a la llavors regidora d’Ensenyament Sra. Homs que l’ampliació havia de fer-se
sobre el mateix edifici, es va posar a riure. No va
arribar com a regidora ni als 12 mesos.
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Quina Palma vol pel futur?
Un poble compromès amb el medi ambient i la
sostenibilitat. Miri vostè, el Baix Llobregat fa
veritable pena. La gent vivint en blocs d’edificis
de 14 plantes com animals, sense prou zones
verdes. La Palma encara té el privilegi de tenir
tot una vall per sortir i respirar. No és idealisme
el que dic, és la realitat.
Quin és el llindar idoni de ciutadans que ha d’acollir la Palma?
Sobre el llindar de ciutadans, penso que hauria
d’estar en un màxim de 5.000 habitants.
I sobre la variant, què en pensa?
Sobre la variant, li diré el meu punt de vista. No
crec que la variant resolgui el problema del trànsit. Al contrari, l’augmentaria, a banda de l’impacte ambiental que suposaria trencar el municipi pel pas d’una altra carretera. Hi crec més en
el recolzament del transport públic a través de
funicular, que enllacés la Palma amb l’intercanviador de Pallejà. Però crec que és un tema que
ara no és del tot prioritari, potser en 4 o 5 anys
sí.
Si ERC governés que faria de diferent de l’actual
govern?
1) Canviaríem radicalment la política mediambiental de l’Ajuntament. Apostem per la
gestió pública i no la privada que està fent
CiU. Creiem que ha d’haver-hi un coordinador que dirigeixi el medi ambient al nostre
municipi. Ho vam dir a les eleccions passades i ho tornarem a proposar novament en el
2007.
2) Fer licitacions o concursos més transparents, on hi puguin participar més empreses.
3) Restaurar l’ermita de Sant Joan.
4) Arreglar de forma urgent la precarietat laboral dels actuals vigilants municipals.
5) Construir el nou Ajuntament, amb el consens de tots.
6) Aprofitar de tots els partits les propostes
que fossin més beneficioses per la Palma.
Això no resta protagonisme a ningú. Tots
estem, ja sigui governant o en l’oposició, per
fer un poble millor.
7) Acabar amb el personalisme.
8) Acabar d’una vegada amb el favoritisme
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amb algunes entitats, com l’església d’aquest poble.
9) Donar més protagonisme a la joventut d’aquest poble, tan oblidada per l’actual equip
de govern de CiU.
Hi ha alguna estratègia comuna des dels partits
que estan a l’oposició per portar iniciatives conjuntes als plens municipals?
No. Potser hi ha hagut alguna moció que s’ha
tractat d’una forma conjunta. Però nosaltres, en
cada ple ordinari, presentem mocions de forma
individualitzada i és en el ple que s’aproven o
no. Tots els grups polítics tenim un dia a la setmana per revisar els expedients de l’Ajuntament
i veure la documentació.
Creu que caldria una estratègia comuna des dels
partits que estan a l’oposició?
Jo no hi crec en les estratègies, això no és una
guerra. En el meu cas no hi visc de la política i
no penso viure. Jo ja tinc la meva feina fixa.
Malgrat tot, fora del que és la política, hi tinc un
apressi personal a l’actual Alcalde, Sr. Llop. Per
tant, passo d’estratègies o entrar en el joc brut.
Tothom sap que ERC LA PALMA, i jo com a regidor, no som d’anar per darrera amb el punyal. Si
les coses es fan bé som els primers en dir-ho, i
si es fan malament també.
A dos anys vista, vol repetir com a cap de llista
d’ERC?
Com li he dit anteriorment, recentment vam
renovar la junta local i sí, voldria tornar a
encapçalar la llista d’ERC a les properes eleccions del 2007. No tinc problemes per manifestar-ho, i crec que així serà.
Finalment, què és allò que no li he preguntat i
en voldria parlar?
Sobre l’encaix i el protagonisme que ha de tenir
la Palma en el Baix Llobregat i en la província de
Barcelona. Un poble que administrativament
porta en funcionament com a tal 6 anys, necessita més suport d’altres institucions públiques,
ja sigui el propi Consell Comarcal, la Diputació
de Barcelona o la mateixa Generalitat. Tingui qui
tingui el poder polític a l’Ajuntament o a qualsevol d’aquests ens que he esmentat. És hora
d’acabar amb les desconfiances i, en els temes
puntals del municipi, treballar plegats sense cap
mena de protagonisme polític. El primer i únic
beneficiat ha de ser el poble de la Palma i els
seus habitants.
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per l’elaboració del POUM
i l’Agenda 21 local
VOLEM FER SABER
1 El Consell Assessor per l’elaboració del
POUM i la Agenda 21, que va proposar
l’equip de govern del poble de la Palma,
esta composat per 10 ciutadans que van
acceptar l’encàrrec a títol personal, i l’únic interès que els motiva es la il·lusió de
poder col·laborar en el disseny del futur
del poble on viuen.
2 El camí recorregut fins ara no ha estat
senzill. Primer, les suspicàcies pel procés
del nomenament, en molts casos les
pressions familiars per l’esmerçament
d’hores de lleure amb la família i,
desprès, la tasca, difícil, d’intentar traslladar a la resta de ciutadans la informació de la manera mes planera i entenedora possible. Però, en general, estaríem
satisfets de la feina feta.
3 En el procés informatiu hem aportat les
nostres idees i els nostres propis arguments, meditats i madurats, partint de
les informacions que rebíem de l’equip
redactor.
4 Al final de la primera part del procés s’ha
produït el que els membres del Consell
entenem com una manca d’informació
que creiem era clau en alguns dels arguments que havíem estat utilitzant. Ens
referim al conveni que l’equip de govern
va signar el passat 26 de juliol amb l’empresa Ciments Molins, referent a les activitats de la actual zona extractiva que
aquesta empresa té al municipi de la
Palma.
5 Al Consell no li pertoca i pensa que no ha
d’entrar a considerar la idoneïtat, ni

econòmica ni política, de l’esmentat conveni. Però el que si vol deixar molt clar es
que considerem que les “formes” de com
s’ha tractat el tema no han estat les
correctes.
6 Aquest fet ha donat lloc a que els components del Consell posessin a discussió
interna el sentit de la continuïtat del
propi Consell en tot el que resta de procés, ja que entenem que la forma, no el
fet per si mateix, ha minvat la credibilitat
del procés de participació ciutadana de
la revisió del Pla General i l’Agenda 21.
7 I, donada la nostre implicació, entenem
que també afecta la credibilitat de cadascun de nosaltres davant dels nostres conciutadans.
8 La reflexió portada a terme pels membres
del Consell ens recomana que no fora bo
procedir a la seva dissolució, donat que
això devaluaria encara més tot l’esperit
del procés i, per descomptat, el més
malmès seria el propi poble que, en definitiva, és el que pretenem millorar.
9 Per tant, un cop fet palès que la situació
es incòmoda, volem fer saber que tots els
membres del Consell continuaran
col·laborant, en el ben entès que, si al
llarg del període que queda del procés es
reprodueixen situacions similars en les
que es pugui entendre un principi d’ocultació, manipulació o falta d’informació vinculada als temes que es vagin tractant, es farà us del dret de desvincular-se
immediata i definitivament del projecte.
La Palma, 11 d’octubre de 2005

Nota informativa

Nota informativa del
Consell Assessor
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Noticies breus

La Palma es mou
Una tardor plena d’obres.
Després d’un llarg procés previ de redacció
de projectes, de recerca de finançament i
d’adjudicacions, la Palma inicia un nou curs
marcat per les obres urbanes. Els propers
dies començarà la construcció de fossars per
al soterrament dels contenidors de recollida
d’escombraries i, en paral·lel, es duran a
terme les obres de supressió de les barreres
arquitectòniques d’alguns carrers. La construcció de la nova rectoria, després que l’anterior edifici parroquial fos enderrocat,
també comportarà molèsties als veïns i veïnes. En aquest sentit, l’Ajuntament demana
disculpes per les molèsties que les obres
puguin ocasionar.

L’Aula Pasqual Ollé inaugura un
Punt d’informació sobre la Borsa
d’Habitatge Jove i ofereix 20
hores addicionals d’Autoformació
L’Aula d’Autoformació Pascual Ollé amplia
el seu horari per tal de poder garantir un
major servei a tots els veïns i veïnes de la
Palma. A més, ja ha entrat en funcionament
a l’Aula el Punt d'informació sobre la Borsa
d'Habitatge Jove, on es dona informació de
pisos de lloguer per a joves entre 18 i 35
anys i es fa un treball d'intermediació entre
propietaris/es d'immobles i joves llogaters
amb la intenció de facilitar i conjugar els
interessos d'ambdues parts. Podeu rebre
més informació al carrer Sant Jordi, 1 o trucant al telèfon 936 722 064.

Nova cara de la plaça Puigmajor
Després de varis mesos en obres, la plaça
Puigmajor i el seu entorn presenta una
nova imatge definitiva. L’Ajuntament vol
agrair la paciència dels veïns per les
molèsties ocasionades.
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La Palma dóna corda al català
Aquest mes d’octubre el Consorci de
Normalització Lingüística, juntament amb
l’Ajuntament, han iniciat els cursos per a
fomentar l’ús i l’aprenentatge de la llengua
catalana. Els cursos 2005-2006 són Cursos
de català per adults, Cursos per aprendre a
parlar en català i Cursos per aprendre a
escriure en català. Aquest darrer pot ser en
classes presencials o bé classes a distància.
Les classes són els dimarts i dijous de 10 a
12 hores, o bé, els dimecres de 18 a 19,30
hores. Per a més informació o inscripcions
podeu apropar-vos a l’Ajuntament o bé trucar al telèfon 936 720 202.

Premis a la millor iniciativa
empresarial de responsabilitat
social
L’Ajuntament de la Palma de Cervelló,
juntament amb altres ajuntaments de la
comarca del Baix Llobregat, han impulsat, per segon any consecutiu, els Premis
Vall Baixa. Aquests premis a la millor iniciativa empresarial de responsabilitat
social tenen com objectiu donar suport i
reconeixement a la posada en marxa de
noves empreses i comerços. L’edició dels
premis es vol iniciar com a punt de
referència també per als nous emprenedors. Per a més informació les empreses
poden dirigir-se al Servei d’Ocupació de la
Palma, telèfon 936 722 064.

L’associació FAREM impulsa
diverses conferències
S’inicia de nou L’Espai de
Família
Des del passat mes d’octubre i fins el proper
juny de 2006 es desenvoluparà la programació de les sessions de l’Espai de Família.
Aquesta iniciativa pretén acompanyar a les
famílies en la complexa tasca d’educar.
L’Espai de Família consta de diferents activitats que s’aniran realitzant al llarg del curs
escolar i van adreçades a totes les famílies
amb fills i filles, des de nou nascuts fins a
adolescents. Dintre d’aquest espai hi haurà
sessions grupals periòdiques amb pares i
mares, conferències puntuals per a qualsevol persona que hi vulgui assistir i cine
fòrums trimestrals oberts a tota la població.
A més, enguany es realitzarà un taller sobre
la gestió del conflicte, obert a tota la població. El preu de la inscripció, per a tot el curs,
és de 20 Euros. Les persones interessades
podeu adreçar-vos a l’Ajuntament o trucar al
telèfon 936 720 202.

L’associació FAREM, destinada a ajudar a
les persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial, ha impulsat durant el mes de
setembre i octubre diverses xerrades dirigides a famílies que tenen fills entre 3 i 16
anys amb discapacitat. Les persones interessades en assistir a les properes activitats
de l’associació poden trucar al telèfon 934
770 825.
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Recepta de cuina
Fricandó de vedella
Ingredients, per a quatre persones:
600 grams de vedella
200 grams de rovellons
6 dents d’all
1 ceba mitjana
4 tomàquets madurs
1 copa de brandy
Preparació:
En una cassola amb oli calent fregirem la
carn. Prèviament, els talls de vedella els
haurem enfarinat. En una altra cassola posarem a fregir els dents d’all, la ceba a trossos
i els tomàquets tallats també a trossos. Quan
tinguem aquests ingredients ben daurats,
indicarà que ja els tenim a punt per poderlos retirar i passar-los pel passa puré. La
copa de brandy l’afegim als ingredients ja en
salsa. Tot seguit, en la cassola on havíem

24

deixat reposar els talls de vedella hi incorporem la salsa. En acabat, cobrim la cassola
amb aigua i ho deixem en cocció suau
durant una hora aproximadament.
Apunt:
El plat agafarà el seu màxim gust si els rovellons són de mercat. En cas contrari, sempre
es poden utilitzar rovellons comprats en conserva.
Aquest plat és una recepta tradicional catalana. El cuiner Miquel Navarro Rodero porta
més de 30 anys en el món de la cuina.
Recepta gentilesa de:
Mark’s Bar
Carrer Cadí, 5
08756 la Palma
Telèfon 936 720 747
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Gent de la Vall

Fernando Pérez, president del club de bàsquet
la Palma
Una final de bàsquet que somia?
Jugar amb la Palma la final de l’EVA.
El número de dorsal que li dóna sort?
El 4.
Un lloc per passejar per la Palma?
La muntanya.
Com definiria a la gent del poble?
La gent de la Palma és poc comunicativa.
Què s’emportaria de la Palma a una illa
deserta?
El seu entorn.
Per l’Expofira què prefereix, una cervesa o tè
de roca?
Una aigua amb gas.
Una estació de l’any?
La tardor.

Què fa falta per tenir “Paus Gasols” a la
Palma?
Moltes Gispert Finques, l’empresa que ens
patrocina.
Què milloraria de la Palma?
Tot, una miqueta.
Un consell, per aquesta temporada, pels
diferents equips de bàsquet de la Palma?
Sacrifici, educació, serenitat i compromís.

?

Denominació
d'origen

En quin any, oficialment, la Palma va
rebre la tramesa d’aigua potable?

El 18 de febrer de 1977

Per què és millor una pilota de bàsquet que
una de futbol?
Per l’educació esportiva que comporta cada
esport.
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SESSIÓ ORDINÀRIA
8 de juliol 2005
El Ple de la Corporació aprova:
1. El 5 de juny i 14 d’agost de 2006 com a
dates de les festes laborals locals retribuïdes i no recuperables per a l’any 2006, l’ordenança municipal sobre tinença d’animals, el Reglament Orgànic de la Comissió
Assessora dels Mitjans de Comunicació
Públics de la Palma de Cervelló (CAMCOP)
i la ratificació de l’acord assumit per l’alcalde per gestionar, juntament amb d’altres
municipis del Baix Llobregat, un dels programes de televisió digital terrestre previst
al mapa de la Generalitat de Catalunya per
a la nostra comarca. Tots aquest punts s’aproven per unanimitat
2. Designar la regidora M. Carmen SaenzTorre com a representant municipal en el
Consorci de Normalització Lingüística en
substitució de la regidora Núria Casamada.
Voten a favor CiU i CPLC i s’abstenen ELPPSC i ERC.
3. L’ordenança municipal sobre potestat sancionadora autònoma, que regula les infraccions contra la convivència ciutadana en
aquells casos en que no hi hagi una norma
específica. S’aprova amb els vots a favor de
CiU, CPLC i ERC. ELP-PSC vota en contra.
4. Modificar el pressupost municipal per l’any
2005. Voten a favor els regidors de CiU.
Vota en contra ELP-PSC i ERC. S’absté
CPLC.
5. Una moció del grup municipal de CiU proposant l’inici d’una campanya informativa
especialment dirigida a la gent gran sobre
la compatibilitat de la percepció de la pensió del SOVI amb la pensió de viduïtat.
Voten a favor CiU i CPLC i s’abstenen ELP-

PSC i ERC.

El Ple de la Corporació rebutja:
1. Una moció del grup municipal d’ERC proposant canviar l’horari de celebració dels
plens municipals extraordinaris i de les
comissions informatives als matins laborables, en un franja d’entre les 10 i les 12 h
del matí. Es rebutja amb el vot en contra
dels regidors de CiU, l’abstenció del regidor
de CPLC i els vots favorables dels regidors
d’ELP-PSC i ERC.

Precs i Preguntes:
1. El Sr. Riverola (ERC) es queixa de la jornada laboral excessiva dels vigilants municipals, d’algunes de les feines que se’ls hi
encomana i del retard que porten les seves
oposicions. També denuncia que l’espai de
que disposen no és l’adequat, que no hi
hagin despatxos per a regidors ni magatzem
per als estris de neteja o el material higiènic
i que, en canvi, s’hagi instal·lat la rectoria
als locals municipals. L’alcalde respon que
el sistema de torns que fan els vigilants és
el mateix des que ell va accedir a l’alcaldia,
que la ubicació de la rectoria és provisional
i que quan la rectoria deixi d’estar als locals
municipals una part d’aquest espai es destinarà a la vigilància municipal.
2. El Sr. Batlle (CPLC) pregunta sobre la legalitat d’una empresa de contenidors ubicada
al costat de la variant, reitera una proposta
per senyalitzar la carretera a l’alçada de la
plaça 11 de setembre i carrer Dr. Fleming i
demana el nombre d’ofertes presentades al
concurs per a la concessió del quiosc.
També prega que es retirin els residus d’esporga d’arbres que hi ha a Can Vidal, el
vehicle abandonat al carrer Cerdanya i que
s’acceleri la neteja de la franja perimetral
de Can Vidal. L’alcalde pren nota dels precs,
informa que la senyalització de la carretera
correspon a la Diputació i que el concurs del
quiosc ha quedat desert. El Sr. Guilera (CiU)
informa que la neteja de la franja perimetral
de Can Vidal és una obligació dels propietaris, però que l’ajuntament va decidir finalment finançar tot el cost, que ronda els
11.000 Euros, i que ho realitzarà en breu
mitjançant una empresa externa.
3. El Sr. Gràcia (ELP-PSC) pregunta sobre els
actes vandàlics que es van produir la nit de
San Joan a la Plaça de l’Església i es queixa de la no intervenció de la vigilància
municipal i de la demora en netejar la
plaça.
4. El Sr. Guilera (CiU) contesta al Sr Gràcia
(ELP-PSC) que els promotors de l’edifici de
la Plaça Puigmajor encara no han presentat
el projecte de final d’obra denominat “as
built” i que les obres d’arranjament de la
plaça a que es van comprometre finalitzaran en breu.
5. L’alcalde contesta al Sr. Gràcia (ELP-PSC)
que encara no s’ha atorgat la llicència per
construir la línia d’alta tensió al Pla de Sant
Joan.
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2.

SESSIÓ ORDINÀRIA
9 de setembre 2005
El Ple de la Corporació aprova, per unanimitat:

3.

1. L’esborrany de les actes de les sessions del
plens de 13 de maig, 28 de juny i 8 de
juliol, la revisió anual del Padró Municipal
d’habitants a data 1 de gener de 2005 y
proposar a l’Oficina del Cens Electoral la
divisió de la secció única electoral del
municipi en dues seccions.
2. El Reglament municipal sobre nomenclatura dels espais públics, que regula la
nomenclatura i la retolació de les vies
públiques i espais lliures municipals i la
numeració dels edificis.
3. Una moció presentada pel grup municipal
d’ERC instant a l’equip de govern a accelerar la connexió del clavegueram en el sector industrial de Can Mascaró, una moció
conjunta donant suport al Correllengua
2005 i un altra moció conjunta demanant
al Govern de la Generalitat la creació al
Baix Llobregat d’un Centre d’Atenció
Integral a les Dones.

4.

5.

6.

Donació de compte
L’Equip de Govern dóna compte al Ple municipal del conveni signat entre l’Ajuntament de la
Palma i la empresa “Cementos Molins
Industrial, SAU”, que es troba explicat a les
pàgines 6 i 7 d’aquesta mateixa edició de la
revista.

Precs i Preguntes:
1. El Sr. Segura (CiU) contesta al Sr. Riverola
(ERC) que l’antiga concessionària de recollida d’escombraries (TMA) encara presta
alguns serveis a l’Ajuntament. A preguntes

7.

del Sr. Riverola, l’alcalde informa que no li
consta que el secretari pensi marxar a treballar a l’ajuntament d’Olesa.
L’alcalde informa al Sr. Batlle (CPLC) que
dins les properes setmanes està prevista
una reunió entre l’equip redactor del POUM
i l’entitat de conservació de Can Vidal, que
s’està parlant amb el concessionari de recollida d’escombraries per tal de trobar solució a la recollida de les restes d’esporga,
que la neteja de les vores de la carretera
BV-2421 és competència de la Diputació,
que es retirarà un cotxe abandonat al carrer
Cerdanya i que es faran les gestions
necessàries per solventar el problema de la
mala imatge que dóna un abocador de runa
existent a Can Mascaró.
L’alcalde informa a la Sra. Cabero (ELPPSC) que l’ajuntament es fa càrrec del
manteniment de l’escola El Solell mitjançant els contractes de serveis generales
que es tenen amb empreses externes, i que
no existeix obligació de tenir un contracte
de manteniment específic. La Sra. Gallego
(CiU) informa que s’està culminant la creació d’una associació de gent gran que gestionarà el Casal d’Avis amb el suport de
l’Ajuntament.
La Sra. Casamada (CiU) contesta a la Sra.
Joaniquet (ELP-PSC) que les classes de
manualitats i de puntes de coixí s’estan
prestant al Casal de la Gent Gran perquè no
ha estat possible trobar un local alternatiu.
El Sr. Gràcia (ELP-PSC) manifesta i argumenta el seu desacord amb el conveni signat amb “Cementos Molins Industrial,
SAU” i l’alcalde intervé manifestant els
arguments i les motivacions de l’equip de
govern que han conduit a aquest acord, el
qual considera molt positiu per la Palma.
El Sr. Guilera (CiU), a preguntes del Sr.
Gràcia (ELP-PSC), informa que s’estan
duent a terme actuacions per ampliar la
capacitat de desguàs dels embornals de la
plaça Puigmajor i la del torrent de Santa
Rita per tal d’evitar que pugui tornar a produir-se una inundació en aquest punt.
El Sr. Gràcia (ELP-PSC) pregunta si el trencament del tub d’aigua potable a les escales
del carrer Sant Isidre té alguna cosa a veure
amb les obres del revolt. L’alcalde respon
que no hi ha cap relació i que el trencament
de la canonada d’impulsió d’aigua s’ha
degut a la seva considerable antiguitat.
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6. La Sra. Joaniquet (ELP-PSC) es queixa de
la ubicació de contenidors al mig de la
Plaça Puigmajor i que la nova il·luminació
a la plaça no funciona. L’alcalde respon
que el nou concessionari va col·locar els
contenidors equivocadament, però ja s’ha
corregit i que el nou enllumenat de la plaça
va patir diversos problemes inicials que ja
han estat solventats.
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Feina feta no
fa destorb
Coincidint amb la Fira vam distribuir un
“PARLEM-NE” on fèiem un repàs de la nostra acció de govern durant els darrers dos
anys.
En aquest document constatàvem una
important coherència entre els plantejaments del nostre programa electoral i la
feina feta. Dins el present mandat no
podrem portar a terme tots les propostes
contingudes en el nostre programa. Això no
obstant, estem posant les bases perquè
siguin possibles en el futur. Per exemple,
ens marcàvem l’objectiu de disposar d’una
piscina coberta, però avui, un cop iniciada
la redacció del nou Pla d’Ordenació
Urbanística, la solució que es planteja és
traslladar les instal·lacions esportives a l’altra banda de la riera i, per tant, no tindria
sentit fer ara una gran inversió en una infrastructura condemnada a desaparèixer en un
termini no molt llarg de temps. Ara bé, junt
amb els compromisos justificadament ajornats, podem passar comptes de moltes
altres fites que s’han assolit satisfactòriament, des de la supressió del revolt i estretor fins a l’ampliació de la Llar d’Infants
municipal, passant per múltiples actuacions
destinades a millorar el nostre entorn i el
funcionament i l’oferta dels serveis públics.
I tot això, fet amb voluntat de diàleg, de trobar l’acord sempre que sigui possible però,
alhora, amb clara consciència que governar
significa assumir riscos i adoptar les decisions que es considerin més convenients per
al municipi, encara que no sempre siguin les
més còmodes. Sovint es diu que les majories
absolutes no són bones, però segurament
són millors que el desgavell del tripartit a la
Generalitat. Al capdavall, la història ens diu,
i d’això en som ben conscients, que els
governants que fan un ús abusiu de la majoria absoluta acaben sent castigats amb la
derrota electoral i la pèrdua del govern. Els
membres de l’actual equip de govern som
els primers en reconèixer que cometem
errors, però al mateix temps estem convençuts que el conjunt de la nostra actuació
permet avançar clarament cap a l’objectiu
de bastir un poble de primera, per passar

d’una situació en què, en termes generals,
partim d’unes infrastructures i serveis inferiors als de municipis semblants al nostre, a
una nova realitat que ha de situar la Palma
a l’avantguarda de la qualitat de vida. Parlar
en aquests termes quan encara patim moltes
mancances pot semblar exagerat i fora de
lloc, però és important destacar que el projecte de CiU no es basa en el “qui dia passa
any empeny”, sinó en portar a terme una
autèntica transformació en positiu de la
Palma, alhora que preservem i impulsem els
nostres valors mediambientals i d’identitat
local.
Albert Guilera i Planas
Regidor i portaveu del grup municipal de
CiU

Article
sense foto
L’article de l’Entesa-PSC a La Veu que
vostès llegeixen, a diferència dels altres que
l’acompanyen en aquestes planes – si no ens
han enganyat -, no té fotografia. L’editor de
La Veu, tot coincidint amb el punt mig de
l’actual legislatura, ens va proposar de fer
una entrevista amb fotografia inclosa i amb
preguntes de resposta implícita a tots els
caps de l’oposició. Una mena de balanç particular i personal de cadascun de nosaltres,
assenyat i equilibrat, com aquell qui no li va
la cosa, i en mig d’un número de La Veu
dedicat a lloar les excel·lències d’aquests 2
anys de govern de CiU. He de dir, amb
innocència i sense rancúnia, que el Sr.
Segura, després de dos anys, segueix sense
coneixe’ns.
A vegades les anècdotes expliquen molt més
del tarannà de les persones que les declaracions solemnes. Aquests dies, mentre molts
de Vostès participen amb convicció en el
debat obert al voltant del nou Pla General:
enquestes, Consell Assessor, etc., el Sr.
Josep Mª Llop, amb el vist-i-plau de l’Equip
de Govern que encapçala, ha signat un conveni amb Ciments Molins per a augmentar i
ampliar l’extracció de graves i argiles al Pla
de Sant Joan, per un període de 20/25 anys
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Per això avui no hi ha entrevista i l’article no
té foto. No li cal.
Joan Gracia i Minguell
Cap del grup municipal d’Entesa – PSC.

L'opinió de la
Candidatura
per la Concòrdia.
Els negocis municipals - En el transcurs del
ple municipal, el senyor Alcalde va comunicar a l’oposició i a l’escàs públic assistent la
signatura d’un conveni amb Ciments Molins,
pel qual es concedeix els drets d’explotació
d’una parcel·la de terreny del nostre municipi per a l’extracció de determinats materials
fins la cota establerta per la normativa
vigent, i el posterior reompliment amb materials industrials de rebuig gestionats per la
mateixa empresa, per un període de trenta
(30) anys.
En contraprestació per dita concessió,
Ciments Molins assumeix el pagament de 8
milions d’Euros, a lo llarg de l’esmentat període. No obstant, l’Ajuntament ja ha cobrat
400.000 Euros i, abans que s’esgoti la present legislatura, haurà cobrat en total uns
dos milions d’Euros.
Nosaltres estem en contra d’aquest tipus
d’actuació en la que es limiten a comunicar
els fets consumats, disposant dels bens
patrimonials del municipi sense cap tipus de
consulta amb l’oposició.
Una vegada més tenim que lamentar que
una majoria absoluta, obtinguda amb el
suport del 28,3% de l’electorat, és a dir,
amb menys d’un elector per cada tres censats, per lícita que sigui, no hauria de justificar actuacions més pròpies de l’època
medieval, on l’amo i senyor decidia pel seu
compte amb total impunitat. Per altre
banda, atès el contingut de l’esmentat conveni i, des d’una perspectiva professional,
hom recorda sense gaire esforç la coneguda
historieta d’en Robert de les cabres.
El POUM i la urbanització “Can Vidal” - Amb
motiu del ple municipal del 09.09.05 vaig
preguntar al senyor Alcalde el motiu pel qual
l’Entitat de Conservació de la Urbanització
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més. El fet és encara més sorprenent, donat
que a finals del proper 2006 s’acabava l’actual concessió i l’empresa cimentera estava
obligada, per llei, a restablir i recuperar
ambientalment la pedrera. I s’agreuja encara més quan Ciments Molins prepara, no ho
amaga, la construcció de nous forns per a
cremar residus industrials. Déu n’hi do!
Òbviament, Ciments Molins s’ha compromès
a pagar uns diners, però és evident també
que tot no pot estar en venda.
Mentre participem i ens ho creiem, algú,
convençut de que no s’equivoca mai, decideix; perquè ja s’ha sap que hi ha coses el
detall de les quals no cal que el ciutadà les
comparteixi. Manar i decidir es converteix en
la base i l’essència alhora de la política.
L’engany democràtic i el menyspreu en són
la conseqüència immediata. Molt lluny del
nostre tarannà i per això, malgrat el respecte i, si m’ho permeten, l’admiració personal
en vers en Josep Mª Llop, la meva profunda
desinència. La tinc des del principi de la
legislatura i ara comprovo, amb recança,
com s’ha generalitzat amb d’altres companys de l’oposició a l’Ajuntament.
La política municipal, com l’entenem nosaltres, és una cosa molt més senzilla. Si tens
la sort de néixer en una societat diversa, rica
i estructurada; si aquesta societat et dóna
oportunitats, tens l’obligació, a mi m’ho
sembla, de retornar-ne una part a la societat
i ho fas dedicant una part del teu temps a
activitats que tenen una repercussió a la
resta de la ciutadania. El compromís polític,
també n’és un bon exemple. Compromís
dins de grans estructures polítiques -el cas
del PSC-, o compromís sense un horitzó tant
enlairat, el cas de la gent de l’Entesa.
Som radicalment diferents.
Per això avui no toca fer un balanç de dos
anys de legislatura de CiU, no toca parlar de
les coses que han fet -que n’han fet- ni de la
bondat o no de les seves decisions. Ho fem
als Plens Municipals i als papers que traiem.
Avui toca defensar a les persones que creuen
en el diàleg i en el respecte a les opinions
dels demés, com a element enriquidor de
caire personal i col·lectiu, i a desgrat dels
que pensen que dialogar és una mostra de
debilitat. O el que és pitjor, dels que utilitzen la paraula diàleg per amagar les seves
vergonyes.
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“Can Vidal” - única entitat avui per avui que
representa legalment els interessos dels propietaris - no havia estat invitada per part de
l’equip redactor del POUM a donar la seva
opinió sobre les possibles modificacions a
introduir a la urbanització i sobre el seu
entorn immediat. Com ja és habitual quan
està en “out-side”, el senyor Alcalde acceptà
l’oportunitat de la pregunta i va dir que
serien consultats a finals de mes. Una vegada més, la resposta va ésser una improvisació sense solució de continuïtat. Va caldre
contactar directament amb els redactors del
POUM, que finalment varen fixar el dia 24
d’octubre per reunir-se amb la junta de delegats de l’esmentada Entitat. Entretant, l’equip redactor del POUM, ja ha proposat en
diverses reunions la ubicació d’un polígon
industrial al “Pla de Can Mascaró”, annex a
la urbanització “Can Vidal”, tal i com figura
en els resums de les reunions ja celebrades
amb quasi totes les entitats del poble, publicats a la pàgina Web de l’Ajuntament de la
Palma, a Internet.
La Web municipal i la seva bustia - Ja fa més
d’un any que el senyor Segura va decidir eliminar l’espai destinat a publicar les cartes
dels lectors dirigides a la “bústia” de “la
Veu”, per considerar que era una pràctica
passada de moda. Que per estar al dia, com
correspon a un poble de primera, calia obrir
una bústia a la Web municipal, a Internet.
Fins el moment d’escriure aquestes línies
s’han publicar quatre cartes. Els convidem a
llegir-les, per tal de valorar la iniciativa i els
resultats.
L’abocador de la “rotonda” - Val a dir que
s’ha convertit en un clàssic dels plens municipals. Ja portem tot el que va d’any reclamant la intervenció municipal per aturar la
degradació visual i ambiental que provoca
una empresa de recollida de runa en contenidors que te emmagatzemats a cel obert,
just a la entrada del nostre municipi per la
rotonda de la N-340. També a l’últim ple, i
gràcies a una pregunta directa del regidor
senyor Gracia, el senyor Alcalde va admetre
que estaven actuant sense llicencia d’activitat i, conseqüentment, no es possible que
paguessin les taxes corresponents; es a dir,
que ens degraden el Municipi i, a més, de
gratis.

Els vehicles cedits a l’Ajuntament Tanmateix portem el que va d’any reclamant
la retirada dels vehicles abandonats a plena
via pública pels seus propietaris. Sobretot
quant ja fa mesos que s’ha lliurat la documentació i les claus a l’Ajuntament.
Ramon Batlle i Gelabert
Regidor de CPLC

Estrenem
nova Web de
l’agrupació
local
És obvi que, cada vegada amb més freqüència,
una persona, una empresa, una associació o
fins i tot un partit polític, ha de modernitzar-se
i aprofitar les noves tecnologies que la societat
brinda a fi i a efecte de fer arribar el seu missatge, la seva proposta o la seva oferta.
El passat mes de juliol, coincidint amb les
eleccions locals de la nostra agrupació local,
on novament en Jordi Sanarau va ser reelegit president d’ERC LA PALMA per unanimitat de tots, vam apostar per fer un pas endavant i crear la nostra web d’ERC LA PALMA
per fer un partit més obert i participatiu.
Així, a partir d’ara, qualsevol palmarenc o palmarenca, sigui on sigui, podrà consultar les nostres activitats, les nostres propostes, els nostres
escrits, a fi de conèixer una mica millor la feina
que estem fent a l’ajuntament i al poble.
La nostra web és: www.esquerra.org/lapalmacervello i el nostre e-mail és lapalmacervello@esquerra.org
Si alguna vegada, com més d’un ciutadà ha
fet, ens voleu escriure perquè us preocupa
algun tema que us afecta, o voleu que el portem a discussió en un Ple Ordinari, doncs no
tingueu recança d’escriure’ns, i ja bé sigui jo
mateix, o qualsevol dels companys de l’agrupació local d’ERC LA PALMA us atendrem molt amablement.
Christian Riverola
Regidor d’ERC
lapalmacervello@esquerra.org

Agenda
cultural
Agenda

la Veu

cultural

NOVEMBRE 2005

DESEMBRE 2005

16/11

3/12

17/11

18/11

18/11

19/11

20/11

21/11

22/11

25/11

29/11

Setmana de la joventut. Xerrada –
taller: “Tabac i alcohol”, a càrrec de
Cristina Casas. Per a joves de 1r i
2n ESO (a les 19 h al Punt Jove,
C/Sant Jordi, 1).
Setmana de la joventut. Xerrada –
taller: “Drogues il·legals”, a càrrec
de Cristina Casas. Per a joves de 3r
ESO (a les 19 h al Punt Jove,
C/Sant Jordi, 1).
Setmana de la joventut. Xerrada –
taller: “Drogues i família”, a càrrec
de Mireia Luna. Obert a tothom (a
les 20 h al Punt Jove, C/Sant Jordi,
1).
Xerrada col·loqui: “El plaer de
jugar”, a càrrec de Marta Martínez
(a les 21:30 h a la Sala de Plens).
Setmana de la joventut. Concert
jove amb l’actuació de “Kuarto de
kilo”, “Doble Malta”, “Emblema” i
“La Troupe Ska” (a les 22 h al
Poliesportiu).
9a Caminada popular, organitzada
per la Gralla, el Pèlac i el Celp.
Vine a descobrir el patrimoni de
pedra seca a la Palma (sortida a les
8:30 h de la Font del Marge)
Reunió de participació ciutadana
per l’elaboració del POUM i A21L:
“Residus i energia” (a les 22 h a la
sala de Plens de l’Ajuntament).
Espai de Família. Grup de primària
(4-10 anys): “Educar en la diversitat”, a càrrec de la pedagoga
Sussana Fernàndez (a les 21:30 h
a l’Aula d’autoformació “Pascual
Ollé”).
Setmana de la joventut. Xerrada –
taller: “Orienta la teva salut”, a
càrrec de Ester Mestre. Per a joves
de 13 i 14 anys (a les 19 h al Punt
Jove, C/Sant Jordi, 1).
Espai de Família. Grup adolescents:
“Són els meus fills com jo els
veig?”, a càrrec de la pedagoga
Sussana Fernàndez (a les 21:30 h
a l’Aula d’autoformació “Pascual
Ollé”).

6-8/12
9/12
18/12

18/12

20/12

22/12

24/12

25/12
30/12

31/12

Sessió de cinema: “Reportatges
d’actes festius a la Palma” (de 17 a
20 h al Casal de la Gent Gran).
Torneig Nadalenc de bàsquet cadet
(al Polisportiu municipal).
“L’hora del Conte”. (a les 18 h a la
Biblioteca Municipal).
Caminada pels senders de Sant
Salvador de les Espases. Per la
serra de Sant Salvador, entre mig
de Montserrat i Sant Llorenç del
Munt, organitzada pel Centre
Excursionista la Palma (CELP).
Cantada de Nadales amb el Grup
infantil la Quitxalla (a les 18 h a la
parròquia de Santa Maria de la
Palma).
Sessió de cinema: “Que bello es
vivir” (de 17 a 20 h al Casal de la
Gent Gran).
Cantada de Nadales dels alumnes
del C.E.I.P. El Solell (a les 10 h al
Polisportiu).
Missa del Gall (a les 24 h a
l’Església de la Palma). En acabar,
Cantada de Nadales a càrrec del
Grup de Cantaires.
Representació de “ELS PASTORETS”, d’en Ramon Pàmies, a
l’Aliança Palmarenca, a càrrec del
Grup de Teatre de la Palma (a les
19 hores).
Festa de CAP D’ANY al Polisportiu
(a partir de les 12:30 de la nit).

GENER 2006
2-4/1

5/1

3er Saló de la Infància de la
Palma, al Poliesportiu. Organitzat
per l’Agrupació de Comerciants de
la Palma.
Cavalcada de Reis (sortida a les
19 h de la plaça 11 de setembre).

31

Perdoneu les molèsties

Estem treballant
per

la Palma

Les properes setmanes perdoneu les molèsties
Gràcies per la vostra comprensió

