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Gràcies

La Palma ha patit 4 incendis en els darrers 2
mesos i mig. La greu sequera causada per la
manca de pluges, les altes temperatures i,
sovint, conductes incíviques al medi natural
(fumar, passar amb vehicles, encendre
petards o abandonar-hi algun tipus de deixa-
lles), augmenten el perill derivat del RISC
EXTREM d'incendi. 
El foc del Camí del Roure, que va cremar 11
Hectàrees en poques hores, dóna testimoni
del perill d'aquest estiu. Però aquestes situa-
cions també posen de ralleu, de manera clara
i inequívoca, la gran estima que tots els pal-
marencs tenim vers el nostre medi natural.
Malgrat l'infortuni d'aquest incendi, tothom, el
jovent, la gent de mitja edat, els més grans,
cadascú des dels seus coneixements i les
seves possibilitats, va deixar el que estava
fent i va córrer per salvar els nostres boscos.
Els comerciants i els establiments de restau-
ració van posar els seus productes, gratuïta-
ment, al servei de la mateixa causa: apagar el
foc i salvar el nostre patrimoni.
Des dels llocs de comandament voldria desta-
car la entrega, professionalitat i disponibilitat
de la Guàrdia Civil, dels Bombers, dels Mossos
d'Esquadra i dels voluntaris de les ADF's.
Cadascú des del seu espai de responsabilitat
van posar-se a disposició de l'Alcaldia per ata-
car de forma coordinada la situació d'e-
mergència i de perill que vàrem viure. 
El suport de les institucions del nostre país va
ser fonamental per coordinar recursos i dis-
posar de mitjans idonis. Al capdavant, la
Consellera d'Interior que, des del primer
moment, va donar suport i, en la mesura de
les possibilitats limitades per l'atenció d'un
altre foc declarat a Talamanca, va posar a dis-
posició de la Palma els màxims recursos pos-
sibles. També va venir a la Palma la Delegada
del Govern de la Generalitat, Sra. Carme
Sanmiguel, i l'Inspector de la Generalitat de
Catalunya en matèria d'emergències i segure-
tat ciutadana, Sr. Josep Maria Feliu, que fou
qui en primer lloc va posar-se a disposició de
l'Ajuntament pel que fos necessari. La
Diputació va proporcionar motxilles perquè els
voluntaris poguessin ajudar els bombers, una
vegada el foc havia estat pràcticament extin-
git.  L'alcaldessa de Corbera i Presidenta del

Consell Comarcal, Sra. Rosa Voladeras, va
oferir el suport dels mitjans logístics, humans
i tècnics del seu municipi per ajudar en les tas-
ques d'extinció. 
La complexa i ingent tasca de coordinació de
recursos humans i materials no hagués estat
possible sense la inestimable col·laboració del
personal de Seguretat i d'Administració de
l'Ajuntament de la Palma. En molt bona mesura,
aquesta coordinació va permetre un resultat efi-
caç que ens va salvar d'una desgracia sobre els
nostres boscos de grans proporcions. 
A tots els qui he esmentat, així com a tantes
persones anònimes que van ajudar, de debò,
MOLTES GRÀCIES EN NOM DE LA PALMA. 
El Pla d'Emergències que l'Ajuntament va ela-
borar a partir del més de Juliol del 2003 i les
tasques de neteja de camins que de forma
continuada s'han dut a terme des del 2004
han estat eines essencials per organitzar els
recursos, accedir de forma ràpida i organitza-
da a peu de foc i extingir-lo. Afortunadament,
en les 4 ocasions de foc que s'han produït a la
Palma això ha funcionat, però temptar la sort
seria una greu equivocació. Per això crec que
cal treballar, a més, en tres direccions com-
plementàries:
- Cal que hi hagi un grup de voluntaris que

cooperin amb bombers i serveis d'ordre en
cas d'emergències. Aquests voluntaris
rebran la formació necessària i indispensa-
ble perquè la seva tasca pugui ser el màxim
de profitosa.

- L'Ajuntament ha de disposar d'un número
raonable de motxilles d'aigua i altres estris
per a respondre en els moments inicials de
l'emergència. 

- Una intervenció normativa correcta, que vet-
lli adequadament perquè els boscos estiguin
nets i perquè les veïnes i veïns del municipi
procurem pel nostre medi natural. 

Gràcies a tots vosaltres hem superat aquests
atzucacs. Ara cal que no baixem la guàrdia.
Mantenir els boscos nets és, principalment
però no pas exclusivament, una responsabili-
tat del propietari. La cura del medi natural és
cosa de tots. Que des del consum responsa-
ble i el bon ús dels recursos que ens procuren
benestar tots puguem gaudir d'unes bones
vacances. 

Editorial
Josep Maria Llop i Rigol

Alcalde de la Palma
de Cervelló
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La Palma millora els seus
parcs infantils
Fa unes setmanes que l'Ajuntament de la
Palma ha anat posant a punt per l'estiu
els diferents parcs infantils del municipi.
L'arribada del bon temps i la finalització
del període escolar propicia que els
infants passin més estona en espais a l'ai-
re lliure, com ara als parcs infantils que hi
ha a la Palma. L'Ajuntament ha efectuat
diverses actuacions de millora, principal-
ment als parcs de la plaça de Sant Josep,
del carrer Alberes, del carrer Canigó i del
Doctor Fleming. 
Les intervencions s'han basat en l'aplana-
ment del terreny de sorra, l'eliminació de
mobiliari infantil trencat, la incorporació
de mobiliari nou i la millora de l'entorn i
de l'espai.
L'Ajuntament té previst fins a finals de
mandat fer millores contínues i de man-
teniment en els espais esmentats, així
com la creació de nous parcs infantils. És
evident que de l'elaboració del POUM,
que s'està realitzant en aquest moments,
i a partir de l'aprovació del Pla parcial de
Ca n'Ollé, es poden generar nous espais
lúdics a l'aire lliure per als nens i nenes
de la Palma.



L'any 1987 es va projectar l'Escola El Solell
d'acord amb la normativa vigent a l'època,
avui ja obsoleta. El  centre estava pensat per
a vuit classes d'EGB, dues classes de pre-
escolar i una classe d'educació especial. L'any
1992 l'escola El Solell va quedar petita.
D'aleshores ençà s'han anat fet reestructura-
cions d'aules interiors per tal de donar res-
posta a l'augment d'alumnes que ha tingut l'es-
cola. L'actual CEIP El Solell compta amb més
de 250 alumnes de 3 a 14 anys. L'objectiu de
l'ampliació de l'escola és que es passi de l'ac-
tual línia i mitja consolidada de cursos a dues
línies consolidades. L'Ajuntament treballa una
proposta d'ampliació que permeti en el futur,
si és necessari, una tercera línia consolidada.
L'any passat, el Departament d'Educació del
Govern de la Generalitat va aprovar un avant-
projecte proposat per l'Ajuntament de la
Palma que contemplava l'ampliació de l'actual
edifici de l'escola. El mes de novembre de
l'any passat l'avantprojecte estava en la fase
final.
Això no obstant, el Departament d'Educació va
canviar els criteris que s'havien utilitzat fins
aquell moment per a les ampliacions d'escoles
arreu de Catalunya. Els nous criteris descar-
ten la construcció de nous edificis escolars
d'obra de maons. El Departament promou que
les ampliacions i les noves escoles públiques
es basin en estructures prefabricades.
Aquests canvis de criteri han comportat que
l'ampliació de l'escola torni al punt d'inici, ja
que el Departament no preveu ampliar-ne l'e-
difici actual, sinó que demana un terreny per
instal·lar-hi els nous mòduls prefabricats.
Davant aquest canvi d'orientació, l'Ajuntament
treballa amb la proposta de situar l'ampliació
de l'escola en els terrenys que es troben entre
l'actual edifici i la pedrera, uns terrenys dels
quals es podrà disposar a partir de l'aprovació

Fil a l'agulla amb

l'ampliació de l'escola
del planejament parcial de Ca n'Ollé.
Segons aquesta nova proposta, l'actual sala
polivalent de l'escola El Solell es transformarà
en una sala d'actes, de teatre i de gimnàs.
Amb l'ampliació en estudi, l'escola disposarà
d'una biblioteca, un laboratori, una aula d'edu-
cació especial, una aula de psicomotricitat,
una aula de música, una aula d'idiomes, una
aula d'informàtica i una aula de plàstica, entre
altres. La Regidoria d'Ensenyament, Carme
Sáenz-Torre, ha informat de totes les passes
que s'han fet a l'Associació de Mares i Pares
de l'escola, explicant en quin punt del procés
es troba l'ampliació del CEIP "El Solell".

laVeu
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Aquest 
estiu festa i 
activitats 
a la Palma
Per aquest estiu les regidories d'Esports i
Cultura, juntament amb la Comissió de Festes,
han programat un seguit d'activitats amenes,
entre les que s'hi compta l'esport, la música i
el ball. 
Arran de la finalització del període escolar i de
l'arribada de l'estiu, l'Ajuntament ha programat
diferents activitats a la zona de la piscina. A
part dels tradicionals cursets de natació, que
continuen fins el mes de setembre, i la biblio-
piscina, que ha funcionat durant tot el mes de
juliol, enguany s'han ubicat a la cafeteria de la
piscina diversos ordinadors que permeten
gaudir d'una estona d'oci gratuïtament. Les
famílies de la Palma tenen, també, la possibili-
tat d'inscriure els més menuts en el Casal
d'Estiu, activitats conduïdes per monitors tots
els matins del mes de juliol i de la primera
quinzena de setembre. Les persones interes-
sades es poden adreçar a l'Ajuntament o bé al
Polisportiu municipal.
Aquest estiu, l'interès es centra novament en
el proper 15 d'agost, quan la Palma celebra la
festivitat de la Mare de Déu, patrona del nos-
tre poble. A principis d'agost, l'Ajuntament ha
repartit per totes les cases la programació ofi-
cial de la Festa major i, qui ho vulgui, pot con-
sultar-la també a www.lapalma.diba.es. El dia
12 d'agost es farà la lectura del pregó, llegit
per la periodista i escriptora Margarida
Espuña, veïna de la Palma, que anunciarà ofi-
cialment l'inici de la Festa Major.
Les tradicions a la Palma són les que sempre
han marcat la Festa Major. Els guarniments
dels carrers, les activitats infantils, els balls,
els partits de futbol, el correfoc, les havane-
res, la música pop-rock, els sopars de festa
major, als vespres als carrers, i altres activi-

tats, ompliran d'un ambient festiu tots els
racons del nostre poble. L'Ajuntament de La
Palma convida de nou a tothom a participar de
la Festa Major i a engalanar els balcons de la
Palma amb l'escut propi del municipi i/o la
senyera catalana.
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El Telecentre de la Palma i
l’Esther Ximénez
guardonats pel Govern de
la Generalitat
La Biblioteca de la Palma no s'atura en les
seves activitats i trenca fronteres més enllà
del municipi. Enguany, el Govern de la
Generalitat ha guardonat la Biblioteca munici-
pal amb el Premi a la millor experiència de
dinamització telemàtica en la categoria d'inno-
vació. Entre les diferents propostes presenta-
des per les biblioteques d'arreu dels municipis
i ciutats de Catalunya, la Secretaria de
Telecomunicacions i Societat de la Informació,
del Departament d'Universitats, Recerca i
Societat de la Informació de la Generalitat de
Catalunya va valorar el programa presentat
per l'Esther Ximénez com el millor del país per
la seva innovació. La resolució del Govern de
la Generalitat la podeu consultar a:
www.xarxa365.net/continguts/noticia/fitxa/398
En aquest marc d'iniciatives portades a terme
per la filòloga Esther Ximénez, la Biblioteca de
la Palma també ha estat reconeguda com a
referent per la revista especialitzada Carrer.
La revista Carrer, editada per la
Fundació "La Roda", està desti-
nada a informar a centres i orga-
nismes interessats i relacionats
amb el món de l'associacionis-
me, la dinamització dels barris,
la cultura popular i tradicional
catalana i els infants.  En el
número 41, la revista Carrer fa
un reportatge sobre la Bebeteca
de la Biblioteca de la Palma. La
iniciativa, inspirada en les bebe-
teques que van aparèixer a
França cap els anys vuitanta, es
mostra com un referent a seguir
per altres biblioteques públiques.
"Cada tarda els infants acompan-
yats per les seves mares es con-

greguen en un petit espai habilitat amb coi-
xins, catifes i unes tauletes. Els bebelectors,
que tenen tots un carnet d'usuari, hi escolten
els contes que els expliquen els seu acom-
panyants, juguen amb els llibres adequats per
a les seves edats i un cop al mes assisteixen
a L'hora del conte, una activitat on es fa servir
precontes, titelles, cançonetes i jocs per esti-
mular la seva atenció i el gust pels llibres",
relata textualment la revista Carrer.  
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El 19 de juny es va produir a la Palma un dels
incendis més ferotges de la història del muni-
cipi. Un total d'onze hectàrees del bosc van
ser devorades pel foc. L'incendi es va produir
en un dels mesos més secs registrats a la
Palma des de 1947. Juntament amb aquesta
dada, aquests darrers mesos, ha plogut un 40
per cent menys que els valors normals.
L'incendi va mobilitzar eficaçment els diferents
efectius d'ADF, de bombers, de policia local,
de guàrdia civil i de mossos d'esquadra. Un
nombrós grup de voluntaris i voluntàries va
ajudar a parar el foc i convertir en cendres
mullades les restes d'espurnes que quedaven
com una estora sotabosc.
Aquestes setmanes l'Ajuntament estudia qui-
nes alternatives mediambientals i ajudes es
poden posar en marxa per tal de recuperar les
hectàrees de bosc cremades. Per sort, el dia
19 no es va produir cap pèrdua humana al
llarg de la jornada i el nucli urbà en cap
moment es va veure en perill. Com a conse-
qüència de l'incendi, l'Ajuntament va prendre la
mesura de prohibir l'encesa de coets en els
dies posteriors, coincidents amb les revetlles
de Sant Joan i de Sant Pere. Malauradament,
no tots els veïns de la Palma van complir
aquesta ordre municipal i la policia local, al
llarg de la nit, va haver de fer alguns adverti-
ments. 
El dimarts 12 de juliol es va realitzar una tro-
bada entre un representant de la Direcció
General d'Emergències de la Generalitat, el Sr.
Feliu, i els voluntaris que van participar el dia
19 de juny en l'extinció de l'incendi. La troba-
da, que es va celebrar a la sala de plens de
l'Ajuntament, tenia com a objectiu contrastar
opinions i millorar l'assistència i la tècnica en
els cas d'un futur incendi.
Les condicions meteorològiques d'aquest
estiu indiquen un gravíssim risc d'incendi
forestal. És important recordar que tan sols el
8 per cent dels incendis a Catalunya tenen el

La Palma planta cara al

foc en un estiu d’alt risc
seu origen en causes naturals i que la major
part comencen com a conseqüència de
negligències. 
Excepte amb una autorització municipal prèvia
és absolutament prohibit fer foc per a qualse-
vol activitat o fumar al bosc. La prevenció és
la millor eina per evitar el foc. El bosc de la
Palma és una font de riquesa per a tothom i,
per això, ens hem de comprometre a conser-
var aquest patrimoni forestal.



laVeu

11

Si veieu qualsevol tipus de foc albosc truqueu immediatamental 112



12

laVeu

El passat 1 de juliol es va presentar a la sala
de plens de l’Ajuntament l’associació FAREM.
Aquesta entitat sense ànim de lucre, constituï-
da legalment l’any 2003, és una associació de
familiars de persones amb discapacitat
intel·lectual o física de Vallirana, Corbera, La
Palma i Cervelló.
La principal finalitat de FAREM és promoure el
desenvolupament personal, la millora de la
qualitat de vida, els drets i llibertats de les per-
sones amb discapacitat intel·lectual, les seves
famílies i altres persones amb discapacitat o
risc d’exclusió social. FAREM dóna suport als
pares i mares en la feina del dia a dia,
compartint les experiències comu-
nes de conviure amb una perso-
na amb discapacitat. L’entitat
dóna suport a les necessitats
del col·lectiu, assessorant i
informant en tot el que sigui
possible, formant part de la
xarxa d’associacions del col·lec-
tiu.
El passat divendres 8 de juliol es va fer
la inauguració del local al
carrer Vidriers núme-
ro 7 de Cervelló, amb
la presència dels
alcaldes dels ajunta-
ments col·laboradors i
els regidors de Benestar i
Família de Vallirana, la Palma,
Corbera i Cervelló. Les reunions de FAREM es
realitzen els darrers divendres de cada mes i
són obertes a tothom.
L’entitat vol fer camí en el marc de la igualtat
d’oportunitats de les persones amb discapaci-
tat. Per a més informació podeu trucar al 936
601 918 o bé al 600 471 223, o escriure a
farem@comergrup.com

FAREM, una nova associació
destinada a ajudar a les persones
amb discapacitat física, psíquica i
sensorial

Feu-vos socis, perquè amb la
unió de tots tindrem més

força per aconseguir els nos-
tres objectius.

Truca al 936 601 918
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El dimarts 28 de juny, en una reunió extraor-
dinària a l’aula d’Autoformació de la Palma, els
alcaldes de El Papiol (Albert Vilà), la Palma de
Cervelló (Josep M. Llop), Molins de Rei (Ivan
Arcas), Pallejà (Josep Jordana), Santa Coloma
de Cervelló (Josep Comellas) i Vallirana (Josep
Alemany), acompanyats pels seus respectius
regidors de comunicació, van signar un acord
per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la
gestió conjunta d’un dels programes – el que
s’entén avui per un canal de televisió- de la
futura Televisió Digital Terrestre (TDT).  A l’en-
demà, en data 29 de juny, s’hi va adherir a l’a-
cord l’alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts
(Amparo Piqueras). Aquest acord està obert a
la possible incorporació de les poblacions de
Cervelló, Sant Feliu de Llobregat i Torrelles de
Llobregat, que han de decidir en un
ple municipal la incorporació o no a
aquest nou programa de la TDT.
La immediata incorporació de la
Televisió Digital Terrestre arreu de
les llars catalanes obliga a rees-
tructurar l’organització de les televi-

sions locals existents a Catalunya. La implan-
tació de la TDT ha impulsat que els ajunta-
ments signants sol·licitin un programa de la
televisió digital previst en el mapa de la
Generalitat, amb l’objectiu de donar cobertura
informativa, cultural, de proximitat i de quali-
tat, entre altres, de la zona Baix Llobregat
Centre. En aquest punt, a partir d’aquesta
sol·licitud, els ajuntaments treballaran per
donar forma a la proposta en dues direccions
ben definides: l’administrativa i la tècnica.
La Televisió de la Palma vol formar part del
mapa digital català. Per això des de
l’Ajuntament s’ha impulsat aquesta iniciativa
amb la resta dels municipis signants de l’acord
donat que constitueixen una zona amb carac-
terístiques comunes. 

Neix a la Palma
el programa de la TDT del
Baix Llobregat Centre
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Durant els darrers mesos s’ha portat a
terme l’obra d’estesa de nou cablejat
elèctric pel carrer Alberes, carrer Joan
XXIII, carrer Pau Bogunyà i Avinguda
Catalunya amb la finalitat que aquest
sector del poble estigui plenament inter-
connectat a la xarxa. La interconnexió és
una garantia del subministrament elèctric
en la mesura que, en cas que falli alguna
de les fonts d’alimentació, s’obté l’energia
necessària de les altres a què s’està
igualment connectat. Amb l’acabament
d’aquestes obres pràcticament tota la
Palma es trobarà interconnectada a la
xarxa elèctrica.
Per a la instal·lació del cablejat ha estat
necessari obrir rases a tots els carrers
per on passa. Per aquest motiu, i atès
que aquests vials ja es van asfaltar l’any
passat, l’ajuntament ha exigit a FECSA-
ENDESA que tornés a asfaltar tot el tram
del C/ Alberes on s’han obert rases i la
part del C/ Joan XXIII corresponent a la
zona d’aparcament de vehicles. De la
mateixa manera, la companyia elèctrica
també assumeix la restitució de totes les
voreres aixecades.
Paradoxalment, tractant-se d’una obra
destinada a millorar el subministrament,
alguns errors comesos durant la seva
execució han estat la causa que l’enllu-
menat públic no funcionés, o ho fes par-
cialment, en alguns carrers d’aquell
àmbit del municipi.

Més garanties de
subministrament elèctric
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El dia 22 de juliol, a l’entorn de les 17h, es va
obrir un esvoranc al mur de la placeta que es
troba situada al carrer de Sant Isidre, per on
va començar a sortir aigua a doll. La causa va
ser l’efecte d’una fuita de la canonada de l’ai-
gua que passa just darrera el mur, fet de
pedra seca i fang, que amb el temps va anar
reblanint-ho fins que va rebentar. El Servei
Municipal d’Aigua va procedir a tancar l’aigua i
seguidament, fins a les 6h del matí del dis-
sabte, va apuntalar el mur des del carrer Sant
Isidre per evitar-ne l’esfondrament i va
començar a buidar-ho des dalt a la carretera
fins a trobar el tub d’aigua foradat, que es va
substituir. 
Davant aquest fet inesperat es planteja la
necessitat de canviar el traçat d’aquesta cano-
nada d’aigua perquè no passi darrera cap mur.
La solució òptima passa per obrir una rasa a
la carretera i fer-hi passar la nova canonada.
Un cop realitzada aquesta operació es podrà
eliminar la canonada vella i construir un nou
mur que alhora faci les funcions de contenció
de la carretera en aquell tram.

L’acció de l’aigua
rebenta un mur del
carrer Sant Isidre
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La Palma es troba a punt
d’assolir la primera fita de

l’Agenda 21 i el POUM
Aquest mes de setembre finalitza la 1ª Fase
del programa de participació ciutadana de
l’Agenda 21 i el POUM. Aquesta 1ª fase con-
sisteix en un seguit de reunions de l’equip
redactor amb el Consell Assessor, format per
10 ciutadans de diverses sensibilitats que són
presents durant tot el procés, amb els grups
sectorials, és a dir, entitats i col·lectius espe-
cífics, i la ciutadania en general, per tal de
poder fer un diagnòstic de l’estat actual del
municipi des del punt de vista urbanístic,
mediambiental i de la sostenibilitat.
S’han portat a terme 4 tipus de reunions en
funció de la seva finalitat i de l’instrument al
qual estan orientades:
Reunions del Consell Assessor, orientades
a consensuar el Programa de Participació
Ciutadana, a informar-lo sobre com evoluciona
la participació i a tractar temàtiques específi-
ques en el marc del POUM.
Reunions Sectorials orientades a copsar les
prioritats i sensibilitat de cada grup sectorial
en el marc del POUM i l’Agenda 21. En total,
s’han previst 18 reunions amb representants
dels següents grups: Entesa per la Palma -
PSC-PM, Candidatura per la Concòrdia, ERC,
CiU, Ex-alcaldes de l’Ajuntament, Ex-regidors
de l’Ajuntament, Promotors immobiliaris,
Industrials, Comerciants, Regants i hortolans,
Escolars (Llar d’infants, escoles i institut),
Naturalistes, Associacions culturals,
Associacions esportives, Associacions educa-
tives, Altres entitats, Jubilats, Treballadors
municipals.
Reunions Temàtiques. Aquestes reunions
són obertes a tothom i estan orientades a
debatre 5 àrees temàtiques en el marc de

l’Agenda 21: El patrimoni natural i cultural,
Urbanisme i mobilitat, La gestió dels recursos
(aigua, energia, deixalles i contaminació),
Cohesió i teixit social, Promoció econòmica.
Reunions Informatives. Aquestes reunions
tenen la finalitat d’informar a la ciutadania
sobre el procés del POUM i de l’Agenda 21 en
diverses fases de la seva elaboració per tal
que es puguin fer les aportacions que hom
consideri adients. Entre aquestes cal esmen-
tar les següents: Presentació del Programa de
Participació Ciutadana (POUM i Agenda 21),
Presentació del document preliminar de refle-
xió urbanística (POUM) (criteris, objectius i ele-
ments de reflexió per a l’inici del debat de
Participació Ciutadana), Presentació de l’esbo-
rrany de proposta inicial de planejament
(POUM), Presentació de l’esborrany de pro-
posta per l’aprovació inicial de planejament
(POUM), Presentació de l’esborrany de Pla
d’Acció Local (Agenda 21).
Un cop realitzades totes les reunions de la 1ª
fase de participació ciutadana i realitzar el
corresponent anàlisis i pre-diagnosi de les
dades aportades per la ciutadania, l’equip
redactor elaborarà una primera proposta d’ac-
cions que s’analitzaran en una segona fase de
la participació ciutadana.
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sostenible
crescuda
comunicada
verda
moderna
...

sostenible
crescuda
comunicada
verda
moderna
...

Ets de la Palma.
El futur de la Palma ens
afecta a tots i a totes.
Participa i explica’ns com
vols la Palma del futur.
POUM 2005.
www.lapalma.diba.es
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Picantó a la catalana

Ingredients:
Picantó
Conyac
Prunes
Panses i pinyons
Mantega
Sucre de canya
Una llimona
Clavell 
Nou moscada
Canyella en rama
Farigola
Sal i pebre

Preparació:
Posarem el pinyons i les panses en un reci-
pient amb conyac amb l’objectiu que absor-
beixin el licor. Paral·lelament, sofregim el
picantó, pinzellat prèviament amb la mantega,
amb la farigola en una cassola. Un cop veiem
que el picantó està daurat el retirem del foc i

el deixem reposar. En la mateixa cassola on
hem daurat el picantó baixem la intensitat del
foc i hi afegim una mica de conyac, el sucre
de canya, el suc d’una llimona, el clavell, la
canyella, i un polsim de nou moscada.
En acabat augmentem de nou la intensitat del
foc i, al cap de cinc minuts, afegim els pinyons
i les panses. Ho deixem tot a foc suau durant
mitja hora a la cassola. Passat aquest temps
afegim el picantó. Tirem aigua tèbia fins a
cobrir-lo i deixem coure els ingredients fins a
reduir la salsa a un terç. Ja està a punt per
menjar.

Apunt:
Aquesta recepta també es pot fer amb pollas-
tre, sempre i quan tingui una mida petita. Les
quantitats dels ingredients no es determinen
perquè es deixa al gust de qui ho cuina.

Recepta gentilesa de:
Restaurant Can Mascaró
Ctra. De la Palma, Qm. 0.5
Polígon Industrial Can Mascaró
Telèfon 936 720 927

Recepta de cuina
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Qui va ser el primer rector de
l’Església de la Palma ja indepen-
dent de la de Cervelló, l’any 1867?

El mossèn Josep Sans

Gent de la Vall
Esther Ximénez, bibliotecària de la Biblioteca
pública de la Palma des de 1994

?Denominació
d'origen

Un lloc per passejar?
El passeig del Roure i Can Pongem.

Què milloraria de la Palma?
Les voreres i la comunicació amb els que ges-
tionen el municipi.

Un llibre per aquest estiu?
“Cignes salvatges” d’Ami Tan.

Com s’imagina la Palma d’aquí a vint
anys?
Com que sóc molt idealista me l’imagino igual
que ara.

Una estació de l’any?
L’estiu.

Quin color té la Palma?
El color verd i el color teula.

Què s’emportaria de la Palma a una illa
deserta?
(L’Esther riu) Casa meva.

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



AGENDA 21.
Un procés de
participació?

Quan parlem de participació, què volem dir?
Per participar en qualsevol decisió, procés,
activitat, per insignificant que sigui, en principi
s’ha de tenir un criteri més o menys definit. A
més, si algú et demana la teva participació,
vol dir que, independentment de la seva opinió
pròpia i particular,  tindrà en consideració el
teu criteri, que t’escoltarà, que raonarà i dis-
cutirà amb tu, en el sentit més col·loquial pos-
sible i que finalment s’arribarà a una conclusió
marcada bàsicament pel sentit comú indepen-
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A qui li interessa 
el POUM?

Si hem de jutjar per l’assistència a les reunions
obertes del programa de participació ciutada-
na, l’Agenda 21 i el POUM interessen a ben
poca gent. Però si basem el nostre judici en
aquesta observació ens equivocarem: les apa-
rences enganyen, sobretot en termes de par-
ticipació. D’entrada, quan es fa una convo-
catòria d’aquest tipus hem de descomptar
totes les persones que o bé treballen en aque-
lla hora, o han  d’estudiar, o han d’atendre obli-
gacions familiars, o es troben malament.
Després tenim molta, moltíssima gent, que
després de tot un dia de feina l’última cosa
que els ve de gust és assistir a una sessió d’in-
formació i debat sobre l’ordenació urbanística
del municipi. I després també hi ha molta gent
que poden tenir un cert interès per assistir a
la reunió però a aquella hora tenen altres
opcions que els resulten més estimulants, des
de veure una bona pel·lícula fins a qualsevol
altra que us pugueu imaginar.  En resum, la
nostra societat cada cop més complexa i amb
ofertes més variades fa difícil que de forma
habitual moltes persones participin en fòrums
oberts i presencials. 

Tanmateix, la baixa participació no és un feno-
men nou. Fora de períodes d’una especial
efervescència com va ser, diuen, la transició
cap a la democràcia, la cosa pública no des-
taca en general per la seva capacitat d’atrac-
ció, ni a la Palma ni enlloc. Fins i tot si comp-
téssim el nombre real de participants en les
més grans manifestacions que ha viscut
aquest país ens adonaríem que tan sols hi
assisteix una minoria de la població. D’altra
banda, cal tenir en compte que el procés de
participació que s’està portant a terme inclou
reunions amb totes les entitats del municipi i
col·lectius específics, per la qual cosa pràcti-
cament tots els corrents d’opinió seran reco-
llits en un moment o altre del procés. Sigui
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com sigui, sabem que a la Palma hi ha molt
d’interès per la nostra realitat urbanística i
mediambiental. La prova més clara la tenim
amb la molt elevada participació que es va
registrar amb l’enquesta “Cap a l’Agenda 21”,
on més de 800 veïns i veïnes van destinar una
part del seu temps a respondre les qüestions
plantejades i, després, a dipositar el docu-
ment en les urnes habilitades amb aquest
objectiu. 

En cap cas les persones que de forma més
directa o indirecta estem implicades en aquest
esforç d’ordenació del nostre territori no
podem perdre de vista que existeix un interès
genuí i estès per tota la població en relació als
resultats que puguin sorgir de tot aquest pro-
cés. Si els resultats deceben o no satisfan la
voluntat majoritària de la ciutadania serà molt
difícil que el nou planejament acabi sent efec-
tiu. Poca broma doncs.

Albert Guilera i Planas
Regidor i portaveu del grup municipal de CiU
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L’opinió política
dentment dels interessos individuals i decidi-
dament dirigit als interessos col·lectius.

Participar en un procés en definitiva és objec-
tivitzar cadascuna de les decisions que es
prenguin i això vol dir renunciar a una part de
la veritat de cadascú per formar part de la
veritat col·lectiva.

Parlem de la Palma? Parlem de l’agenda 21 de
La Palma? Sincerament creiem que no ha
començat gaire bé. Cadascú fa les coses com
creu que les ha de fer, per això creiem que
lamentablement els nostres governants, això
de la participació no ho entenen gaire bé, si
més no, tal i com ho entenem nosaltres. I diem
això perquè els primers passos que s’han fet
des del govern no han estat honestament par-
ticipatius, des de la poca transparència de la
licitació de la redacció del POUM i l’agenda
21, que ara no explicarem perquè ja ho hem
fer repetidament en els Plens, fins a la mane-
ra com s’ha constituït la Comissió Consultiva,
que res té a veure amb un procés de partici-
pació ja que ha estat nomenada directament
per l’Alcalde.

Popularment aquestes primeres accions ja
han creat certes reticències i malfiances en
molts sectors. Es podia haver fet d’una altra
manera? És evident que sí però aquesta és la
manera com el govern de CiU li agrada gover-
nar. Hi ha polítics que creuen el que diuen i n’hi
ha  d’altres que diuen el que realment creuen.
L’Agenda 21 un procés participatiu; és un bon
titular per La Veu, la  revista dirigida, escrita,
maquetada per l’actual equip de govern.   

No obstant això, l’ENTESA-PSC vam decidir
des del primer moment col·laborar-hi.
Nosaltres la vam iniciar, recordeu? La primera
enquesta, que va ser tan criticada i despresti-
giada per part de CiU i altres sectors perquè
es va fer anònima i que després el govern de
CiU en va encarregar una altra que curiosa-
ment també va ser anònima i que l’ENTESA-
PSC va encoratjar a la participació entusiasta
de la població.

Queda clar doncs, que l’ENTESA-PSC creu en
els processos participatius, sense titulars ni
protagonismes, que ens agrada escoltar a la
gent, que ens agrada opinar, que ens agrada
comprometre’ns en tot allò que creiem bo per
al nostre poble, que no ens fa por dubtar per-

L'opinió de la
Candidatura per la
Concòrdia

L'educació i la convivència.  Parlarem d'un
fet real. Un dia qualsevol del mes de juny, en
una petita zona verda de propietat municipal.
En un dels bancs està assentada una senyora
amb una criatura petita. Per la seva vestimen-
ta probablement són magrebíns. A poca
distància dos nois d'uns deu o dotze anys, a
peu dret,  estan dirigint-li tot un seguit d'insults
i alguna que altra escopinada. Entretant, una
senyora que passa pel lloc dels fets, arriscant-
se a sortir-ne mal parada,  recrimina als dos
nois la seva conducta i aquests opten per mar-
xar del lloc, impunement, sense més conse-
qüències. Sembla ser que no és la primera
vegada que es produeixen aquest tipus d'inci-
dents.

En un pais civilitzat, i més tractant-se d'un
poble de primera, aquest tipus de conductes
són absolutament intolerables. És l'autoritat
municipal qui en primera instància té l'obliga-
ció d'aturar-les, assabentant-se de l'identitat
dels autors, demanant explicacions als seus
pares i si no són satisfactòries, presentar la
corresponent denúncia judicial.

L'odi és una llavor molt dolenta i cal fer el
necessari per erradicar-la a temps. Demà
podria ser tard.

què sabem que no som posseïdors de la veri-
tat absoluta ni defensar la nostra opinió cohe-
rent amb la nostra manera de pensar en qual-
sevol situació.

Participeu, però participeu de veritat.

Grup municipal d’Entesa per la Palma-PSC
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Ja hem fet dos anys a
l’ajuntament !!!

El passat 14 de juny  vam celebrar dos anys
de presència en el nostre Ajuntament. Dos
anys que han tingut bons i mals moments.
Com suposo que tot a la vida.

Des del principi de la legislatura, vam adoptar
una actitud pactista amb el nou equip de
govern de CiU. Les ferides per la moció de
censura que es va dur a terme en el 2001, i
que va fracturar el poble entre CIU i l’ENTESA-
PSC, a dia d’avui no han cicatritzat. Aquest
posicionament pactista, ens va dur en primer
lloc a abstenir-nos en el Ple d’Investidura de
l’Alcalde, i posteriorment, votar a favor els
pressupostos del 2004 i 2005.

Si fem un anàlisi de com va quedar
l’Ajuntament de la Palma en el 2003 podrem
treure una sèrie conclusions. Composició de
l’ajuntament :  11 regidors. CiU : 6 regidors,
ENTESA-PSC : 3 regidors, CONCÒRDIA : 1
regidor,  ERC : 1 regidor

És a dir, CiU té la majoria absoluta. I la va obte-
nir per 15 vots. Però així és la vida, aquests
15 vots estan rendint pels seus interessos par-
ticulars com mai s’haguessin imaginat o pot-
ser si !!!

El quiosc  de l'avinguda Catalunya.

En la nostra opinió, el concurs convocat per
l'Ajuntament - Alcalde / Secretari - per forma-
litzar la situació del quiosc de l'Avinguda
Catalunya, desprès de catorze anys d'existèn-
cia i de treball per part de la família titular per
crear-se una clientela (fondo de mercat per els
"Masters"), ha estat una bruta maniobra per tal
de desallotjar-los del seu emplaçament, a cost
zero, abans que s'inicien les anunciades obres
pendents de condicionament de la vorera.
Donades les particularitats del plec de condi-
cions, amb intromissions incomprensibles en
la vida privada i empresarial dels titulars, hom
dubte que fins i tot siguin constitucionals.

Resultat. El concurs ha quedat desert. Les
condicions eren tan "bones" que no s'hi ha pre-
sentat ningú. Serà interessant seguir la prope-
ra convocatòria, acabades les esmentades
obres.

Tanmateix resulta curiós contrastar la informa-
ció demanada pel Síndic de Greuges respecte
a l'afer en qüestió i la incoherent carta de con-
testació en la que pràcticament no es contes-
ta quasi res de lo demanat pel Síndic.

És adient recordar que ja fa unes dècades,
quant a la Palma tan sols hi havia un comer-
ciant dedicat a la venda de diaris no era pos-
sible comprar el diari "Avui", per voluntat del
seu titular.

La web municipal a Internet. Segons hem
pogut comprovar, ja passats uns mesos, els
responsables de la "bústia de la web munici-
pal", han "penjat" l'escrit de l'Entitat de
Conservació de la urbanització "Can Vidal",
denunciant els robatoris.

El valor de la paraula donada.  Entre els
valors en decadència està vist que els com-
promisos adquirits de paraula i, a vegades,
fins i tot els formalitzats per escrit, cada dia
tenen menys consistència. Si un compromís
adquirit públicament pel senyor alcalde en el
transcurs d'un ple municipal no s'ha portat a
terme, tan si val; s'improvisa un argument i es
deixa la solució pel pròxim ple a celebrar dos
mesos més tard i si tampoc s'ha complert es
deixa pel ple següent tanmateix a celebrar dos
mesos mes tard. 

Tal i com va dir el senyor Alcalde en el punt
corresponent a precs i preguntes d'un ple,
contestant  la pregunta d'un assistent; com
tenim majoria absoluta fem el que volem! 

Ramon Batlle i Gelabert
Regidor de CPLC
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Poc a poc, a mesura que s’ha anat desenvolu-
pant la legislatura, les relacions d’ERC amb
CiU s’han anat deteriorant, fins el punt que ens
trobem tot just en la meitat de la legislatura, i
es podria dir que les relacions polítiques entre
ambdós partits estan trencades, són
nul·les. A nivell local, de partit a partit no hi ha
hagut cap trobada entre els Presidents, i a
nivell de grups municipals han estat cordials
fins que a criteri d’ERC l’equip de govern muni-
cipal ha jugat brut.

Els ciutadans han de saber, que per TRES
VEGADES, ERC LA PALMA va proposar a
CiU arribar a un pacte de govern en aquesta
legislatura. Ho dic, perquè les paraules se les
emporta el vent, però el que queda escrit,
queda eternament escrit. Ja tindrem temps de
tornar a treure aquest escrit dintre de 2 ANYS
si cal. Una primera vegada el 4 de juny de
2003 a casa del Sr. Alcalde on li vam fer entre-
ga d’un document programàtic de mínims, i on
proposàvem un govern de caire nacionalista
CiU-CONCÒRDIA-ERC. Una segona vegada el
30 de juny de 2004, en un dinar privat entre el
Sr. Alcalde i un servidor en el Restaurant
Amarena, pocs dies després de la sorprenent
dimissió de la 1ª Tinent d’Alcalde. I  una  ter-
cera  vegada  el 26 de novembre  de  2004,
en  el  despatx   del  Sr. Alcalde, amb  la
presència  dels 2  tinents  d’Alcalde, Sr.
Guilera i Sra. Casamada, pocs dies després
d’haver votat a favor els pressupostos de
2005 i les ordenances fiscals.

Per tres vegades CiU, i el Sr. Alcalde al cap-
davant, van rebutjar la nostra oferta de pacte.
Aquí queda el nostre oferiment.

En els últims mesos, sempre sota el nostre cri-
teri, el posicionament de CiU s’ha anat endu-
rint, fins el punt que els 4 grups de l’oposició
municipal (ENTESA-PSC-CONCÒRDIA i ERC)
han començat a votar conjuntament mocions
que han entrat en el Ple, divergents amb la
forma de fer política de CiU. 

Qui ho hagués dit això al començar la legisla-
tura!! Veritat?

El constant despreci que CiU té cap a l’oposi-
ció municipal, licitant i adjudicant concursos
públics de gran quantia econòmica, amb pre-

ses, amb moltíssimes preses, hipotecant les
finances de l’Ajuntament, i la capacitat d’acció
futura del nou equip de govern que sorgeixi de
les eleccions municipals de 2007, amb molt
poques empreses que es presenten a aquests
concursos, fa sospitar i molt que aquí hi ha
interessos creats o retorns de favors.
Comencem a patir modificacions del pressu-
post perque els números no quadren, ja que
com ERC i aquest regidor ha denunciat en els
Plens, s’està llençant la casa per la finestra.

La manca de respecte constant que té el
Primer Tinent d’Alcalde i portaveu de CiU Sr.
Albert Guilera amb tots els grups de l’oposi-
ció municipal en especial amb ERC amb la
feina que fem i les propostes que portem,
discutim i rebatem en els Plens, fa que sigui
del tot inviable qualsevol enteniment d’ERC
amb CiU ara i en un futur.  Que quedi molt
i molt clar !!!

Així, que nosaltres seguirem al costat dels pal-
marencs, defensant el poble i el territori i a la
gent;  que si la gent no vol línies elèctriques o
que es vengui el Pla de Sant Joan per fer
indústria o vivendes com els poders fàctics o
els cacics o terratinents de la Palma volen,
nosaltres estarem sempre amb els ciutadans,
i en tot allò que calgui.

Christian Riverola 
Regidor d’ERC
lapalmacervello@esquerra.org

L'Ajuntament disposa d'una
bústia de correu electrònic
oberta a opinions, 
sugerències o comentaris
dels veïns i veïnes de la
Palma:

labustia.lapalma@diba.es

UTILITZEU-LA!
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Noticies breus
La Palma es mou

No paguis més del compte per
la factura de l’aigua. Nou
cànon de l’aigua
La Generalitat de Catalunya ha establert 3
trams nous de consum de l’aigua. El govern
català penalitza el consum de més de 200
litres per persona al dia. Si sou més de 3 per-
sones a la vostra llar, l’Ajuntament disposa
d’una sol·licitud-declaració que permet la boni-
ficació d’una quantitat d’aigua addicional al
preu del tram bàsic. Totes les llars que fins ara
gaudien d’aquest avantatge no cal que tornin a
acreditar el nombre de persones que conviuen
al mateix habitatge. La sol·licitud també es pot
lliurar personalment a l’Agència Catalana de
l’Aigua, per correu postal o correu electrònic
al web www.gencat.net/aca. Telèfon de con-
sultes 902 012 345.

Dream Team històric en 
bàsquet
Després d’una temporada intensa i difícil, l’e-
quip Sènior A del Bàsquet la Palma ha assolit
pujar a la categoria 3a territorial. Aquesta fita
s’aconsegueix per primera vegada en la histò-
ria. L’actual equip de bàsquet s’està reforçant
amb nous fitxatges per tal de situar-se, a la
propera temporada, entre els primers equips
de la lliga. Felicitats!

Nou telèfon per concertar hora
del CAP la Palma
Arran d’una iniciativa per millorar la qualitat de
vida dels veïns i veïnes de la Palma, des de fa
uns dies es pot concertar hora de visita pel
Centre d’Atenció Primària al nou telèfon d’a-
tenció 935 670 999.   

Informació addicional de l’AJP
En el passat número de La Veu sortia una
informació relacionada amb l’Associació de
Joves de la Palma. En aquest número volem
complementar el nom de tots els membres
fundadors de l’associació: Francesc Cortés,
Daniel Balasch, Albert Fisas, Marc Cervera,
Esteve Barón, Jordi Ollé, Ignasi Obiols i Ignasi
Puig. També volem informar que l’AJP es reu-
neix, a partir de setembre,  els dilluns i dime-
cres al vespre i, a partir de l’abril, tots els dies.
Els llocs de reunió són a la Petita Masia, a un
local cedit per la Parròquia de Santa Maria de
La Palma i a un local cedit per l’Ajuntament.

La fauna de la Palma
El passat mes de juny en un carrer de Can
Vidal es va poder fotografiar aquest rèptil pas-
sejant enmig del camí. 

Obertes les inscripcions de
l’Espai de Família
A partir del dia 5 de setembre totes aquelles
persones interessades en l’Espai de Família
podran formalitzar la seva inscripció a
l’Ajuntament. Les sessions s’iniciaran el proper
mes d’octubre en dos grups de 0 a 3 anys i el
grup d’adolescents. La inscripció és de 20
Euros i el treball de grups es realitzarà cada
dimarts alternativament.
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SESSIÓ ORDINÀRIA
13 de maig 2005

El Ple de la Corporació aprova:

1. L’esborrany de l’acta de la sessió del
ple de l’11 de març. Voten a favor CiU
i CPLC. S’abstenen ELP-PSC i ERC.

2. El compte general de l’exercici 2004.
S’aprova per unanimitat.

3. El conveni-tipus sobre l’assumpció de
funcions d’assistència en la gestió
econòmica local (ASGEL) per la
Diputació de Barcelona. S’aprova per
unanimitat.

4. El Pla bàsic d’emergència municipal.
S’aprova per unanimitat.

5. El nomenament dels membres que for-
maran part del Consell Assessor pre-
vist al programa de participació ciuta-
dana (POUM i Agenda 21 local). Voten
a favor ELP-PSC i CiU. Vota en contra
ERC. S’absté CPLC.

6. Suspendre facultativament els projec-
tes i llicències urbanístiques que afec-
ten a determinats indrets del terme
municipal amb motiu de la revisió del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
Vota a favor CiU, en contra ERC i s’abs-
tenen CPLC i ELP-PSC.

7. El plec de clàusules administratives i el
de prescripcions tècniques per treure a
concurs la concessió del servei de
recollida de residus sòlids urbans.
Contempla un període transitori, durant
el qual es soterraran tots els conteni-
dors, i un període definitiu a partir que
estiguin recepcionades totes les obres
de soterrament de contenidors. Vota a
favor CiU i en contra ELP-PSC, ERC i
CPLC.

8. Rectificar l’acord adoptat en ple de 9
de juliol de 2004 referent a la sol·licitud
a la Generalitat de gestionar directa-
ment, i de forma compartida amb
altres municipis que ho hagin sol·licitat,
un programa de la futura Televisió
Digital Terrestre local. Voten a favor
CiU, ELP-PSC i CPLC. S’absté ERC.

Plens M
unicipals

El Ple de la Corporació rebutja:

1. Una moció del grup municipal d’ERC
sol·licitant la declaració del paratge
Penyes d’en Rovira com a zona prote-
gida. El grup de CiU està d’acord en el
fons de la moció, però considera que
ha de ser el POUM qui determini les
zones de protecció del municipi i
aquesta moció es extempòrea. Voten a
favor de la moció ELP-PSC, CPLC i
ERC. Voten en contra els regidors de
CiU. 

Precs i Preguntes:

1. El Sr. Riverola (ERC) informa sobre la
publicació al DOGC de la creació de l’À-
rea Bàsica de Salut de Corbera i la
Palma, que el departament pertinent de
la Generalitat ha adreçat un escrit a
l’Ajuntament reclamant la rectificació
de l’acord sobre la TDT, que la
Generalitat ha donat autorització a
Fecsa-Endesa per la línia d’alta tensió
que ha de passar pel terme municipal
de la Palma i que ha vist un escrit de l’a-
juntament signat pel secretari en una
data en que ell no podia signar perquè
estava de permís. El Sr. Alcalde li agra-
eix la informació, que ja era coneguda
per l’equip de govern, i li contesta l’úl-
tim punt en el sentit que deu tractar-se
d’un error.

2. La regidora d’ensenyament, Sra.
Carme Saenz-Torre (CiU), explica l’estat
del projecte d’ampliació de l’Escola el
Solell, responent a una pregunta de la
Sra. Cabero (ELP-PSC).

3. La Sra. Cabero (ELP-PSC) demana les
accions que du a terme l’Ajuntament
per tal de millorar el servei mèdic del
CAP de la Palma i evitar la fuga de
pacients a l’ambulatori de Corbera. La
regidora de Sanitat, Sra. Beatriz
Gallego (CiU), contesta que no li arriben
queixes sobre l’ambulatori i demana
que es facin arribar les queixes a
l’Ajuntament, per escrit, cas que exis-
teixin.
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4. La Sra. Joaniquet (ELP-PSC) denuncia
que una empresa contractada per
l’Ajuntament per fer obres menors ha
fet servir treballadors irregulars. El
regidor d’urbanisme, Sr. Guilera (CiU),
diu desconèixer aquest fet i que l’inves-
tigarà.

5. Respecte a les obres de l’edifici de la
Plaça Puigmajor, el Sr. Guilera (CiU)
contesta a la Sra Joaniquet (ELP-PSC)
que els promotors encara no han pre-
sentat el projecte de final d’obra deno-
minat “as built”, que la verificació de la
legalitat de l’obra es realitzarà un cop
s’hagi presentat.

6. El regidor de comunicació, Sr. Segura
(CiU), informa, a instàncies d’una pre-
gunta de la Sra. Joaniquet, que TV la
Palma pot emetre publicitat, que
aquest fet està contemplat en el con-
tracte que hi ha signat entre l’ajunta-
ment i la empresa que ofereix els ser-
veis d’emissió i que TV la Palma està al
servei de les entitats del municipi per
anunciar els seus actes públics, gratuï-
tament, si es demana amb suficient
antelació.

SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA
28 de juny 2005

El Ple de la Corporació aprova:

1. L’esborrany de l’acta de la sessió del
ple de l’1 d’abril, incloent-hi una esme-
na introduïda pel grup de ELP-PSC.
S’aprova per unanimitat.

2. Adjudicar a la empresa CLD la conces-
sió del servei de recollida de residus
sòlids urbans per un període de 8 anys,
a comptar  des del moment en que esti-
guin soterrats tost els contenidors de
la Palma. El contracte entrarà en vigor
en data 1 de juliol 2005. Vota a favor
CiU i en contra ELP-PSC, ERC i CPLC.

Pl
en

s 
M
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ip
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s AGOST 2005

6/8 16è Torneig de petanca (al
camp de futbol municipal a partir
de les 17:30 h).

7/8 9è Campionat de Natació (a la
Piscina Municipal a partir de les 9
h).

8/8 Concert de Txell Sust & August
Tarrats (a partir de les 22 h a Can
Via).

8-13/8 3er Torneig d’Escacs (de 18 a
20 h a la cafeteria del
Poliesportiu).

12/8 Gimcana infantil, per a
nens/nenes de 0 a 13 anys (a par-
tir de les 18 h al Passeig del
Roure).

12-16/8 Mostra d’art: quadres, escultu-
res i manualitats.  (de 12 a 14h i
de 19 a 21h al teatre de l’Aliança
Palmarenca. Inauguració el dia 12
a les 19 h).

12/8 Slalom del Quinto, amb el Grup
Los Labradores (al vespre pels dife-
rents carrers del poble).

12/8 Pregó de Festa Major, a càrrec
de l’escriptora Margarita Espuña (a
les 21:30 h a la Piscina municipal).

12/8 Cantada d’havaneres, amb el
grup MAR BRAVA, i degustació de
rom cremat a la mitja part (a conti-
nuació del pregó a la Piscina
Municipal).

12/8 Ball popular amb la Orquestra
Aquario (a les 0:30 h al pati de
l’escola).

12/8 Concert amb DJ Mega Mix (a
les 4 de la matinada al pati de l’es-
cola).

13/8 8è Campionat de Tennis-taula (a
partir de les 9 h del matí, al polis-
portiu).

13/8 Xocolatada al carrer Montseny,
gentilesa de Pastisseria Montse
Bueno (a les 10 h).

13/8 Festa de l’escuma i espectacle
infantil amb el grup YAKUMBA (a
les 12 h al carrer Pirineu).

Agenda cultural
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13/8 Espectacle infantil: SUPER FESTA

(a les 18h al carrer Pirineu).
13/8 Cursa atlètica pels camins dels

boscos de la Palma: 400, 1500 i
4000 m. (Sortides de l’esplanada
de la font del Marge a partir de les
18:30h).

13/8 6è Sopar d’homes i dones.
Sopar d’homes al carrer Sant
Isidre. Sopar de dones al carrer
Santa Maria (a les 21:30h).

13/8 Disco Mòbil amb l’Albert Malla (a
la 1 de la matinada al pati de l’es-
cola).

14/8 Gran repicada de campanes
anunciant la Festa Major (a les
12h a la Plaça de l’Església).

14/8 Festa de l’Slot (a les 18h al carrer
Montseny).

14/8 Partit de futbol (a les 19 h al
camp de futbol municipal).

14/8 Missa vespertina anticipada de
Festa Major (a les 20 h a l’esglé-
sia de Santa Maria).

14/8 Festa jove (de 20 a 23:45 h a
Can Vía).

14/8 Sopars als carrers Sant Isidre i
Montseny (a les 22h).

14/8 Concert de música jove, amb
Doble Malta, Emblema i The Cutties
(a les 24:30h al pati de l’escola).

15/8 Missa resada amb càntics (a les 9
h a l’església de Santa Maria).

15/8 Missa concelebrada de Festa
Major. (a les 12 h a l’església de
Santa Maria).

15/8 Ballades de bastoners, gegants
i panderetes (a les 13:15h al
carrer Pirineu).

15/8 Animació infantil amb el grup
Dundee Clowns (a les 19h al pati
de l’escola).

15/8 Concert amb Down Home (a les
22h a Can Via).

15/8 Ball popular amb l’orquestra
Constellation (a les 24 h al pati de
l’escola).

16/8 Xocolatada al carrer Santa
Maria, per gentilesa de Rostisseria

Tasti-ho i Fleca Pascual (a les 10h).
16/8 Missa cantada pel Cor Parroquial

en sufragi dels difunts de la
Parròquia (a les 12 h a l’església
de Santa Maria).

16/8 Berenar al carrer Sant Isidre (a
les 19 h).

16/8 Sopar al carrer Santa Maria (a
les 21h).

16/8 Correfoc, amb el Grup de Diables
El Corb (sortida a les 24 hores de
la cruïlla Pirineu-Canigó i arribada a
la Plaça Cervantes).

16/8 Festa de la cervesa (a la 1:30 de
la matinada a Can Vía).

29/8– 9/9   Casal de Setembre 2005 (al
Poliesportiu Municipal)

SETEMBRE 2005

29/8– 9/9   Casal de Setembre 2005 (al
Poliesportiu Municipal)

9/9 Ple municipal ordinari (a les 20
h).

11/9 Diada Nacional de Catalunya.
Ofrena floral a la plaça 11 de
Setembre (a les 12 h) i a continua-
ció ballada de sardanes amb la
cobla Rambles.

Data a concretar   Reunió de participa-
ció ciutadana per l’elaboració
del POUM i A21L: “La gestió dels
recursos (aigua, energia, residus,
...)” (a les 21:30 h a la Aliança
Palmarenca).

Data a concretar   Reunió de participa-
ció ciutadana per l’elaboració
del POUM i A21L: “Cohesió i tei-
xit social” (a les 21:30 h a la
Aliança Palmarenca).

Data a concretar   Reunió de participa-
ció ciutadana per l’elaboració
del POUM i A21L: “Promoció
econòmica” (a les 21:30 h a la
Aliança Palmarenca).

OCTUBRE 2005

22 i 23/10   ll Expofira mineral i 
comercial

 



L’esforç del dia
19 de juny de 2005

es mereix dos
mots:

Infinites
Gràcies

L’Ajuntament de la Palma vol donar les gràcies a tots
els voluntaris i voluntàries, veïns i veïnes del poble, que
el passat 19 de juny van col·laborar juntament amb els
cossos policials i de bombers a apagar el foc del bosc.

Aquest estiu ajuda’ns a conservar el nostre bosc.
Vigilem el bosc. Prevenim els incendis.

 


