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Reptes de present i de futur

Avui, posar en valor el nostre petit territori,
així com l'enfortiment i la consolidació del
caliu humà del municipi són, i haurien de
continuar sent, els actius principals de la
Palma. En aquest sentit, m'atreveixo a dir
que la ubicació estratègica del nostre poble
a l'entorn metropolità, la cura que tinguem
tant dels nostres espais forestals com
urbans, tot fent-los útils per a una societat
de serveis i demandant de lleure i de quali-
tat de vida, seran, de ben segur, els puntals
que permetran que la Palma sigui un muni-
cipi sostenible i poc vulnerable a les pres-
sions especulatives.
Al meu modest entendre, el caliu humà del
nostre poble bé donat, principalment, per
una dimensió de municipi en el que les cares
ens puguin resultar conegudes o familiars,
per un número i una tipologia d'espais
urbans adients a les persones que poden uti-
litzar-los raonablement, per la quantitat i la
qualitat dels serveis, pel teixit social i la seva
capacitat d'atendre les necessitats de la gent
i, finalment, per l'oferta d'habitatge adient i
coherent amb les necessitats, fonamental-
ment, del jovent que busca accedir al primer
habitatge. 
Fins ara, l'Ajuntament s'ha preocupat princi-
palment de tres aspectes: generar una
estructura pressupostària àgil, flexible i fia-
ble, atendre les qüestions urgents (des d'a-
quelles que són de màxima seguretat i
accessibilitat com la supressió de l'estretor
del revolt de la Plaça de l'Església fins a peti-
tes obres i neteja, o a la comunicació i l'a-
tenció social a persones especialment neces-
sitades) i, finalment, crear una estructura
sòlida i participativa que permeti el disseny
del nostre petit territori. Els processos de
diàleg i de consens amb totes les sensibili-
tats del municipi haurien de fer possible que

en el decurs dels propers 2 anys la Palma
tingui una idea molt clara de com s'estructu-
rarà i organitzarà tot el nostre territori per
l'esdevenidor. 
Ara que les qüestions de llarg termini i més
estratègiques ja estan en marxa,
l'Ajuntament es centrarà cada vegada més
en la qualitat dels espais urbans i de l'ús que
les persones en fem, en l'educació integral i
del lleure i, finalment, en l'enfortiment dels
models de convivència ciutadana com a
garantia d'una major llibertat per a tots. 
En el futur més proper, es prestarà una aten-
ció preferent a l'obtenció de terrenys idonis
per a l'adequació i l'ampliació de l'escola,
així com per a la construcció d'un centre
mèdic adequat a les necessitats del nostre
poble. 
Així mateix, cal reestructurar la neteja viària
i la recollida d'escombraries, de forma que
aquests serveis es prestin en condicions de
major idoneïtat i, en tot cas, que hi hagi una
correlació més positiva  entre les taxes i
impostos que paguem i el que rebem a
canvi.
En els propers mesos, el consell per a la
redacció de les normes per a una bona con-
vivència ciutadana haurà de treballar amb
consens per a redactar normes que resolguin
problemes del dia a dia. Algunes de les
qüestions prioritàries que haurà d'abordar
fan referència a la tinença de gossos i l'ús
dels espais públics, als nivells de sorolls
admissibles o els horaris de càrrega i descà-
rrega de mercaderies. 
Posar en marxa tot això suposa una feina
molt interessant. Si, entre tots, som capaços
d'aconseguir-ho, cal que junts, sense excep-
ció, ens n'orgullin i ens en felicitem. 

BONA FESTA MAJOR de Sant Isidre 

Editorial
Josep Maria Llop i Rigol

Alcalde de la Palma
de Cervelló
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Èxit de participació en la

Festa de la Vellesa
Un any més arriba la primavera i, amb ella,
cada dos anys, arriba la Festa de la Vellesa. El
passat diumenge 3 d'abril l'Ajuntament de la
Palma va celebrar la festa dedicada als veïns
i veïnes de la Palma de més edat. Enguany, hi
ha hagut un gran èxit de participació, i tots els
assistents van poder gaudir d'un programa ple
d'activitats al llarg de tota la jornada. A les 12
del migdia, en mossèn Gonçal Español va pre-
sidir una missa cantada a l'Església de Santa
Maria. En acabar, els palmarencs van poder
veure l'actuació del grup cultural La Gralla
amb els Gegants, Bastoners i Grallers i, amb
el sol presidint el carrer Pirineu, el grup infan-
til "la Quitxalla" va oferir diversos balls popu-
lars.
A les dues del migdia, el polisportiu ja estava
a punt i engalanat. Més de 260 persones van

fer acte de presència en un dinar popular,
gentilesa de la Regidoria de la Gent Gran.
Durant el dinar, totes les persones grans van
rebre un obsequi commemoratiu de la Diada,
en nom de l'Ajuntament i de la Comissió
d'Homenatge a la Vellesa. A més, van rebre
un obsequi especial la dona i l'home més
grans de la Palma d'entre els presents.
Després del dinar es va procedir a escoltar el
Grup de Cantaires de la Palma, que va prece-
dir el final de festa amb un ball de saló ame-
nitzat per Jangar.
La col·laboració de diferents comerços de la
Palma i nombrosos voluntaris va fer possible
que la Festa de la Vellesa 2005 alegrés la
vida dels veïns i veïnes del municipi de més
de 70 anys.



S'engega el procés per dissenyar el nou model
urbanístic i mediambiental de la Palma, amb
la participació de tots els veïns i veïnes que
s'hi vulguin implicar. L'Agenda 21 i el POUM
són els instruments de planificació per al
desenvolupament sostenible de la Palma.
El passat mes d'abril, l'ajuntament va adjudi-
car el contracte administratiu de consultoria i
assistència tècnica per a la redacció del pro-
jecte "La Palma, sostenible i de qualitat".
Aquest projecte inclou tant la redacció del
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
(POUM), com la formació de l'Agenda 21
local, que es duran a terme simultàniament.
La redacció dels documents i la direcció tèc-
nica del procés s'ha adjudicat a la Unió
Temporal d'Empreses "P. Salló Arquitectes, SL
& Naturgest, SL. La Palma Sostenible"
El POUM és la màxima expressió de l'auto-
nomia local, encara que la seva aprovació

L'Agenda 21 i el POUM:
unes eines de participació per cons
la Palma del futur entre tots

definitiva correspon a la Comissió Territorial
d'Urbanisme (Generalitat).  És el document
on es fixa el disseny urbanístic d'un munici-
pi en el seu conjunt. S'hi estableixen aspectes
com  les zones que es podran urbanitzar,
quins espais s'hauran de protegir, quina tipo-
logia de construcció serà la permesa, quins
equipaments necessitarà el poble durant els
propers anys i on s'hauran de situar. Tenim
reptes tan importants com definir el tracta-
ment que es vol donar a espais com el Pla de
Sant Joan i el traçat d'una possible variant o
carretera alternativa a la BV-2421. 
L'Agenda 21 local, per la seva banda, és el
document estratègic que defineix els objectius
i les vies per assolir un model de desenvolu-
pament sostenible per a la Palma. És un
document que s'elabora a través d'un impor-
tant procés participatiu, amb una primera
fase de diagnosi de les característiques

laVeu
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mediambientals de la Palma, seguida d'una
segona fase de disseny d'un Pla d'acció. La
versió definitiva del POUM haurà d'incorporar
les conclusions de l'Agenda 21 que afectin
l'ordenació urbanística.
En el ple del dia 1 d'abril es va donar inici al
procés de redacció del POUM i de l'Agenda
21 i es va aprovar el Programa de participa-
ció ciutadana.
Es preveu que al llarg de l'elaboració dels
documents els responsables de l'equip redac-
tor i, si s'escau, els responsables polítics, tin-
guin un seguit de reunions i trobades amb
col·lectius i persones de la Palma per definir
pas a pas una proposta que compti amb un
màxim de consens. 
A més, de forma permanent, existiran tres
àmbits de treball: l'àmbit polític, format pels
regidors de l'ajunta-
ment, l'àmbit tècnic,
format per l'equip
redactor i els tècnics
municipals, i l'àmbit
ciutadà, format per
un conjunt d'onze
persones de diferents
sensibilitats, que
actuen a títol indivi-
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dual, i constitueixen un consell assessor amb
la missió de debatre les diferents solucions i
formular les seves pròpies propostes per enri-
quir el conjunt del procés. També correspon al
consell assessor actuar com a garant de la
participació ciutadana.
L'aprovació inicial i l'aprovació provisional del
POUM correspon al Ple de l'ajuntament. La
seva aprovació definitiva correspon a la
Comissió Territorial d'Urbanisme, depenent de
la Generalitat de Catalunya. Els treballs de
redacció, debat, aprovació, informació públi-
ca i obtenció d'informes d'altres administra-
cions poden durar entre un any i mig i dos
anys, abans no s'elevi el document a la
Generalitat per a la seva aprovació definitiva.
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L'Ajuntament 
acull els regidors
més menuts de la Palma

La Regidoria d'Ensenyament i l'Escola El
Solell de la Palma endeguen una iniciativa per
impulsar la participació dels nens i nenes en
les activitats democràtiques del municipi.
Durant el mes de maig, els nenes i nenes de
primària de l'escola de la
Palma, de tercer a sisè
curs, podran conèixer de
prop l'Ajuntament i, per
un dia, ells seran  els pro-
tagonistes polítics. L'es-
deveniment consistirà en
un recorregut explicatiu
per les instal·lacions de
l'Ajuntament, realitzat per
l'Alcalde i regidors dels
diferents grups munici-
pals. 
Aquesta experiència inno-
vadora vol apropar la
consciència participativa
als més joves perquè
adquireixin responsabili-
tat cívica com a futurs
ciutadans amb plenitud
de drets. Posteriorment a
la visita per les instal·la-
cions de l'Ajuntament, els
nens i nenes de l'Escola El
Solell realitzaran un ple
extraordinari que serà
resumit dins la programa-
ció de TV La Palma. Als
representants de cada
classe se'ls cedirà la
paraula i podran efectuar
un discurs amb els greu-
ges que pateixen com a
joves o sobre aquells

temes que ells considerin de vital importàn-
cia. Tots els nens i nenes de primària d'El
Solell, de tercer a sisè curs, participaran d'a-
questa innovadora iniciativa pedagògica.



laVeu

9

La vila s'engalana per la

Festa petita de Sant
Isidre
La Palma inicia la primavera amb la celebra-
ció de la Festa Petita de Sant Isidre. La
capacitat associativa i la voluntat de preser-
var la identitat del poble permet que, els
caps de setmana del mes de maig, la Palma
celebri la Festa del Patró de la Pagesia, la
Festa de Sant Isidre. L'impuls de la
Germandat de Sant Isidre i l'Associació de
Joves de la Palma, juntament amb la partici-
pació d'altres entitats del poble i
l'Ajuntament, han permès
consolidar aquesta Festa
major coneguda popular-
ment com a la Festa
Petita, que amb el seu
nou format arriba ja a la
vuitena edició.
Així doncs, ens esperen
uns dies de festa i alegria
enmig de l'esclat de la
primavera.
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Una de les funcions bàsiques de tot ajunta-
ment és mantenir i millorar la via pública, l'es-
pai de tots. L'Ajuntament de la Palma ha
duplicat en aquests darrers dos anys l'esforç
en el manteniment dels espais públics. Per
donar resposta a aquestes necessitats s'exe-
cuten un seguit d'actuacions de diferent
dimensió que poc a poc van transformant el
nostre entorn per fer-lo més amable i acolli-
dor. 

Millores en l'espai
públic de la Palma
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Arran d'un acord entre l'Ajuntament de
Corbera i l'Ajuntament de la Palma, el nostre
municipi disposa d'un Punt Jove Mòbil a l'IES
de Corbera. En el decurs de la seva existèn-
cia, el Punt Jove Mòbil es vol consolidar com
el servei municipal adreçat als joves més visi-
tat de la Vall de Rafamans. El punt d'informa-
ció mòbil posa a disposició dels usuaris docu-
ments, llibres, guies i catàlegs sobre les
drogues, la sexualitat, com trobar
feina, on poder passar els diferents
períodes vacacionals o com poder anar
a estudiar a l'estranger. Aquest espai
també disposa d'una àrea d'accés lliure
a Internet.
El Punt Jove Mòbil també ofereix un
servei molt específic sobre turisme
juvenil. El jove pot disposar d'una ofer-
ta d'informació, assessorament, troba-
da i intercanvi de tota la xarxa d'albergs
de joventut de Catalunya. Cada últim
divendres de cada mes el Punt Jove
Mòbil es vol convertir en un punt de
referència pels joves de la Palma.
Aquesta iniciativa de traslladar un ser-
vei públic, com és el punt d'informació
juvenil a l'IES de Corbera, és una pri-
mera experiència que fa l'Ajuntament
de la Palma per tal d'apropar molt més
l'administració local a la gent jove. Els
joves de la Palma també poden fer con-
sultes sobre l'habitatge, sobre l'ensen-
yament reglat i no reglat i sobre treball.
Els nois i noies que s'apropin a aquest
punt d'informació trobaran informació
relacionada amb el municipi de la
Palma, com són les activitats, les quo-
tes i l'horari del polisportiu, la progra-
mació de l'Expofira, la Festa de Sant
Isidre o la Festa Major el mes d'agost,
així com la dels tornejos esportius o
concerts i obres de teatre a l'Aliança
Palmarenca.

Punt Jove Mòbil
pels joves de la Palma
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Per unanimitat de tot el Consistori municipal,
pròximament es constituirà la Comissió
Assessora dels Mitjans de Comunicació
Públics de la Palma de Cervelló, la CAMCOP.
La CAMCOP serà l'òrgan encarregat de garan-
tir que els mitjans de comunicació públics del
municipi serveixin amb objectivitat els inte-
ressos generals de la població. La CAMCOP
també garantirà els principis que han de regir
les activitats dels mitjans de comunicació, en
aquest cas, de la revista La Veu i la Televisió
de la Palma. La CAMCOP farà un control i
seguiment dels continguts àudiovisuals i
escrits dels mitjans de comunicació públics
locals, garantint la pluralitat política, entre
d'altres.
La Comissió Assessora dels Mitjans de
Comunicació Públics de la Palma de Cervelló
vetllarà per tal que es promoguin les activitats
del municipi, l'impuls de la seva cultura i la
seva identitat, la llengua catalana i la promo-
ció i defensa dels valors i les conductes que
permetin consolidar la democràcia, el benes-
tar social, la salut o la prevenció i la segure-
tat.  En aquest sentit, es demana que La Veu
i TV la Palma informin sobre l'existència de les
entitats i les institucions públiques, de les
activitats que duen a terme, dels serveis que
presten o de les activitats que promouen. La
CAMCOP estarà formada per representats del
govern i de tots els grups municipals, asses-
sors tècnics o culturals i per veïns i veïnes de
la Palma.

Es constitueix la CAMCOP, 
un organisme per assessorar 
TV la Palma
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Noticies breus
La Palma es mou

El Solell i El Patufet obren el pro-
cés de preinscripció i matriculació
Durant la primera quinzena del mes d'abril es
van realitzar les preinscripcions de l'Escola
Bressol "El Patufet" i de l'Educació Infantil i
Primària de l'Escola El Solell. Les dates ofi-
cials que ha determinat el Departament
d'Educació de la Generalitat per a la matricu-
lació són del 30 de maig al 3 de juny. Per a
tenir més informació sobre els criteris de la
preinscripció o de matriculació, els pares es
poden adreçar al mateix centre per tal d'infor-
mar-se o bé trucar al 012 o a:
www.gencat.net/educacio

Èxit de la 5a Festa de la
Solidaritat organitzada per la
Palma Solidària
El passat diumenge 17 d'abril el polisportiu
de la Palma es va omplir de persones solidà-
ries. A partir de les 11 del matí, i fins ben
entrat el vespre, la 5a Festa de la Solidaritat
va comptar amb productes de comerç just,
una galeria d'art, un berenar solidari, un rifa,
música en directe i una exhibició de balls de
saló i modern a càrrec de la palmarenca
Sheila Palomares i Alejandro López. El diners
recaptats van anar a la Fundació Campaner,
per a la campanya "No més NOMA", i pels
afectats del tsunami del sud-est asiàtic.

Carnet Jove o Carnet +25
Si tens menys de 30 anys i t'agrada gaudir de
la vida al màxim, prepara't. Ara, per només 6
Euros, a banda dels més de 5.000 avantatges
que t'ofereix el Carnet Jove o el Carnet + 25
en cultura, formació, turisme, tecnologia,

esport, salut, lleure..., la Secretaria General
de la Joventut i La Caixa et regalen el Pack
Jove 2005, amb més de 1.000 Euros en vals
descompte. Per aconseguir el Carnet Jove o el
Carnet +25, informa-te'n al 012 o connecta't
a www.gencat.net/joventut o apropa't al Punt
d'Informació Juvenil de la Palma al carrer
Sant Jordi, número 1.

Portes obertes a l'esport
El proper dia 4 de juny, el Polisportiu de la
Palma realitza una jornada de Portes Obertes
per tal que els veïns i veïnes del municipi
puguin fer ús de les instal·lacions esportives
per fer de l'esport una eina d'integració, edu-
cació i participació. La Regidoria d'Esports de
la Palma convida a tothom a gaudir de l'esport
intensament i contribuir a la seva difusió.

La Palma s'adhereix a la campan-
ya "Educar el nostre gos: una
tasca engrescadora"
L'Ajuntament de la Palma s'adhereix a aques-
ta campanya amb l'objectiu que els veïns i
veïnes de la Palma tinguin un comportament
cívic amb el seu gos deixant uns espais nets i
de convivència. Els gossos s'han de dur lligats
i, segons la seva tipologia, han d'anar també
amb morrió. Al carrer cal vigilar que el gos no
entri a zones destinades a jocs infantils.
També cal evitar que l'animal begui directa-
ment de les fonts públiques. I els propietaris,
entre altres, tenen l'obligació de recollir els
excrements dels seus animals. La presència
de fems de gos al carrer causa nombrosos
problemes higiènics que poden evitar-se
tenint cura de recollir sempre els excrements.
Més informació a www.diba.esN
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Són joves oposats a l'estereotip dels joves
asseguts en el sofà de casa els caps de set-
mana. L'Associació de Joves de la Palma es
va constituir fa vuit anys arran de la iniciativa
d'una desena de nois i noies del municipi,
entre ells, l'Albert Fisas, en Dani Balasch i en
Tintoré. L'objectiu de l'entitat, aleshores i ara,
és fer coses pel poble i per a la gent jove.
Cada dissabte a la tarda es reuneixen en un
local cedit per l'Ajuntament, però el lloc no
s'adequa a allò que els joves de la Palma
necessiten. Reivindiquen un casal, un cau o
un ateneu popular per poder realitzar tota
mena d'activitats. 
L'Associació de Joves de la Palma no té rei-
vindicacions buides. Per tal de reivindicar el
pla de Sant Joan com un espai no urbanitza-
ble, cada any organitzen un concert de músi-
ca ska i rock. Aquesta iniciativa vol fer una
crida a la protecció del pla de Sant Joan com
un espai natural i públic. Amb la Xapulina
Roc d'enguany, en la seva 8a edició, l'esdeve-
niment entra a formar part de la ruta dels
millors concerts amb acampada de
Catalunya. La Xapulina Roc i totes les activi-
tats de l'Associació de Joves són sense ànim
de lucre. 
L'Adrià Devesa, l'Edgar Riba i molts altres,
formen avui la segona generació de
l'Associació de Joves de la Palma. L'entitat vol
que el jovent de la Palma participi i, per això,
no estableixen cap quota per formar part de
l'Associació. La participació dins l'Associació
de Joves acaba generant inevitablement un
grup d'amics i amigues. L'entitat està formada
per joves a partir dels 18 anys i, a part de la
Xapulina Roc, que el darrer any va acollir 900
persones, fan campanyes econòmiques, con-
certs de música a l'Aliança i editen el progra-
ma d'actes de la Festa Major de la Palma,
entre moltes altres activitats. 

Associació de Joves 
de la Palma

FES SENTIR LA TEVA VEU! 
VINE i PARTICIPA!
ASSOCIACIÓ DE JOVES DE LA PALMA
TELÈFON 616 767 810



16

laVeu

La Palma inaugura l'ampliació de la

carretera, la nova 
vorera i la remodelació
de la plaça de l'església
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El passat dissabte 23 d'abril pel matí, Dia de
Sant Jordi, l'alcalde Josep M Llop, així com
els regidors de l'Ajuntament, representants
del Govern de la Generalitat, membres de la
parròquia i desenes de palmarencs i palma-
renques, van participar en l'acte d'inaugura-
ció oficial de l'ampliació del punt quilomètric
2 de la carretera BV-2421, de la nova vore-
ra de l'avinguda Catalunya i de la remodela-
ció parcial de la plaça de l'Església.
L'obra realitzada ha comportat l'eliminació
de l'estretor que hi havia a l'Avinguda
Catalunya. Aquest estretor i la manca de
visibilitat havia estat la causa d'importants
accidents de trànsit en el passat, com ara el
d'un camió de propà que va col·lisionar con-
tra el mur i es va encendre l'any 2001. Amb
aquesta actuació també s'ha col·locat una
protecció metàl·lica molt més segura i resis-
tent per al carrer Sant Isidre. 
Amb la construcció d'un nou tram de vorera,
l'avinguda Catalunya esdevé transitable per
als vianants en tota la seva longitud. Les
obres  han comportat també una remodelació
de la plaça de l'Església amb una nova bara-
na de vidre i metall. Cal destacar també l'a-
placat del mur, fet de pedra d'arenisca. Les
obres de supressió de l'estretor i de la remo-
delació de la plaça de l'església es donen per
acabades. A continuació es procedirà a la
construcció d'una nova rectoria i a la rehabi-
litació integral de la façana de l'església per
configurar un conjunt arquitectònic que esde-
vingui un punt de referència del municipi.
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Les pàgines de La Veu del mes de març expli-
caven com la Policia Local de la Palma havia
efectuat totes les gestions per retirar 11 vehi-
cles abandonats que hi havia al municipi. Les
accions incíviques, com abandonar un cotxe a
la vorera pública de la Palma, deixar mobles
abandonats a la via pública, deixar bosses
d'escombraries fora dels contenidors, no reco-
llir els excrements dels animals o fer soroll
indegut, són conductes que generen un alt
cost al pressupost municipal i causen molès-
ties als veïns de la Palma. Aquestes conduc-
tes han impulsat a l'Ajuntament a posar en
marxa la Comissió per a la Redacció de
l'Ordenança sobre la Convivència Ciutadana,
que està formada per tots els grups amb
representació municipal al Consistori.  
Per fer de la Palma un exemple de convivèn-
cia i respecte no calen grans esforços. Només
un petit gest quotidià a l'hora de treure la
brossa, de passejar el gos lligat, d'apilar els
cartrons a la sortida de casa, de respectar els
passos zebra, d'enganxar cartells publicitaris
en els llocs indicats, de no fer guixades a les
parets o d'adequar el soroll del tub d'escapa-
ment a la cilindrada de la moto, sumat als
gestos de la resta de veïns i veïnes, té com a
resultat uns carrers nets, agradables i, en
definitiva, un poble còmode per a tothom.
L'Ajuntament de la Palma vol promoure a tra-
vés d'una ordenança sobre convivència ciuta-
dana el civisme en el municipi. El civisme
apel·la al veïnatge. Sovint, qui fa aquestes
accions que provoquen molèsties als veïns no
les sol considerar incíviques. La prevenció d'a-

En marxa la Comissió 
per a redactar

l'Ordenança de
Convivència Ciutadana

questes conductes s'ha de plantejar en debats
que analitzin quines solucions són les millors.
Fer de la Palma un exemple de civisme i res-
pecte és una responsabilitat compartida entre
l'Ajuntament, al qual pertoca proveir de ser-
veis, i els veïns i veïnes, als quals pertoca
tenir cura de l'entorn. La convivència ciutada-
na és una responsabilitat de tothom.
L'objectiu de la futura ordenança municipal és
la d'informar i sensibilitzar sobre la convivèn-
cia, reeducar males costums o mandres i
fomentar la millora del civisme a la Palma.
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Gall dindi aromàtic

Ingredients per a 4 persones:

4 cuixes de gall dindi
1/2 vas de brou vegetal
1/2 vas de vi blanc
3 cullerades d'herbes aromàtiques picades
(romaní, orenga i farigola)
2 cullerades de molla de pa
1 cullerada d'oli d'oliva
Sal i pebre

Preparació:
Salpebrar el gall dindi i posar-ho en una cas-
sola amb el brou. Coure a foc lent durant 20
minuts i, tot seguit, 10 minuts més al forn. 

Eliminar el líquid de la cocció i condimentar
el gall dindi amb la meitat de les herbes
aromàtiques. Regar amb el vi blanc i coure al
forn uns 15 minuts més.
Fregir la molla de pa en una paella antiadhe-
rent amb una cullerada d'oli. Incorporar la
resta de les herbes aromàtiques i distribuir-ho
tot sobre el gall dindi quatre minuts abans de
treure-ho del forn.
Presentar el plat guarnit al gust.

Recepta gentilesa de:

Bar Restaurant L'Aliança
Sant Josep, 1
La Palma de Cervelló

Recepta de cuina
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Sabeu en quin any es va fundar la
Germandat de Sant Isidre i quin 
origen té?

Es va fundar l'any 1874 per tal d'oferir
protecció als pagesos de la Palma

Gent de la Vall
Adrià Devesa i Edgar Riba, president 
i secretari de l'Associació de Joves 
de la Palma 

?Denominació
d'origen

Com us imagineu la Palma d'aquí a vint
anys?
Adrià: Malauradament, amb el pla de Sant
Joan urbanitzat.
Edgar: Volem continuar sent un poble.
Reivindiquem que no s'urbanitzi el pla de
Sant Joan.

Per què un jove s'ha d'implicar en les activi-
tats del poble?
A. i E.: Per continuar sent un poble.

Aquest Ajuntament necessita canya?
A.: Molta. Necessitem un local perquè els
joves de la Palma estem al carrer.
E.: Voldríem un Casal popular o un Ateneu.
Un lloc on poder-nos reunir tots els joves.

Què us emportaríeu de la Palma a una illa
deserta?
A.: Els racons on més estona passem, certs
carrers, Santa Rita, el pont...
E.: El bon rotllo de la nostra colla i entre les
colles de la Palma.

Els joves de la Palma demaneu la lluna? Què
demaneu?
A. i E.: Demanem que ens escoltin una mica
més i ens facin cas. Volem que es facin ini-
ciatives pels joves. A la Palma falten coses
pels joves.

A quina edat un comença a ser jove i a quina
edat un deixa de ser jove?
A.: Els joves creixem molt ràpid.
E.: Quan un s'espavila és quan comença a ser
jove.

Creieu que la gent de la Palma us veu tal
com sou?
A.: No.

Com sou?
A. i E.: Som gent que ens agrada la festa, par-
ticipatius i amb iniciativa. Ens agrada trobar-
nos amb gent de la nostra edat.

Les Festes de Sant Isidre o les de la mare de
Déu de la Palma?
E. i A.: Sant Isidre, per la Xapulina Roc. És
quan la feina de l'any se'ns recompensa amb
la feina feta.
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SESSIÓ ORDINÀRIA
11 de març 2005

El Ple de la Corporació aprova:

1. Els esborranys de les actes de les ses-
sions plenàries del 14 de gener i 25 de
gener. S'aproven per unanimitat.

2. Suspendre potestativament la tramita-
ció de les llicències de construcció de
murs, tanques i construccions auxi-
liars, actuacions d'adaptació topogràfi-
ca i moviments de terres en l’illa deli-
mitada pel passatge del Carme i el
carrer Pirineu. S'aprova per unanimi-
tat.

3. Modificar la plantilla de personal de
l'ajuntament en el sentit de suprimir la
plaça de funcionari d'Assistent Social i
de crear una plaça laboral de
Treballadora Social. S'aprova per una-
nimitat.

4. La creació de una comissió, integrada
per regidors de tots els grups munici-
pals presents al Consistori, per redac-
tar una ordenança sobre convivència
ciutadana. S'aprova per unanimitat.

5. Una moció conjunta de tots els grups
municipals, a proposta d'alcaldia,
sobre protecció de les persones depen-
dents. S'aprova per unanimitat.

6. Una moció conjunta de tots els grups
municipals, a proposta d'alcaldia,
sobre l'adhesió de l'ajuntament a la
"Associació Amics de la Bressola".
S'aprova per unanimitat.

El Ple de la Corporació rebutja:

1. Una moció del grup municipal d'ERC
sobre el procediment concursal de
consultoria i assistència del projecteP
le

ns
 M

un
ic

ip
al

s "La Palma sostenible i de qualitat". La
moció demana, entre d'altres coses,
que s'aturi aquest procediment concur-
sal i que es creï una plaça de tècnic de
medi ambient per gestionar tota
l'Agenda 21 local. Voten a favor de la
moció ELP-PSC, CPLC i ERC. Voten en
contra, els regidors de CiU. 

L'Equip de Govern dona compte:

1. De la liquidació de l'exercici 2004. El
regidor d'Hisenda, Sr. Jordi Segura,
dona les dades més remarcables de la
liquidació de l'exercici del 2004, com-
parativament amb les del 2003: s'ha
tancat l'exercici amb un superàvit no
financer de 163.000 Euros, s'ha dupli-
cat el romanent de tresoreria per a des-
peses generals, s'ha millorat el resultat
pressupostari en 175.000 Euros, s'ha
incrementat 10 punts la solvència
municipal, s'ha millorat el grau de
compliment del pressupost, s'han
duplicat les inversions realitzades i
s'ha multiplicat per 4 la inversió com-
promesa.

2. Del procediment per a la revisió del
planejament general. El regidor d'urba-
nisme, Sr. Albert Guilera, dona compte
del procés de licitació del projecte "la
Palma, sostenible i de qualitat", que
pretén la realització simultània del
POUM i de l'Agenda 21. Explica els
criteris d'adjudicació.

Precs i Preguntes:

1. El Sr. Segura (CiU) respon a diverses
preguntes formulades en el ple anterior
i que la resposta va quedar ajornada:
La partida on s'imputa el projecte "la
Palma, sostenible i de qualitat" i el
finançament de la Llar d'Infants muni-
cipal.

2. El Sr. Batlle (CPLC) vol que consti la
seva felicitació a la persona que redac-
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ta les actes, atès que el seu nou format
és molt més llegible. També demana
que es faci complir a TMA el contracte
en matèria de recollida en tots els
nuclis urbans i en la retirada de les res-
tes d'esporga de Can Vidal i que es
prenguin mesures per evitar que es
vegin les canonades que hi ha sobre el
mur situat a la carretera, a l'entrada
del nucli urbà, a l'alçada de la Creu de
Terme. 

3. L'alcalde Sr. Llop (CiU) informa, con-
testant les preguntes del Sr. Gràcia
(ELP-PSC), que no s'han rebut encara
els informes preceptius per a la ins-
tal·lació de les línies d'alta tensió, que
està pendent de cobrament el segon
pagament del conveni amb FECSA-
ENDESA i que el conveni no queda
invalidat per aquest motiu.

4. El Sr. Gracia (ELP-PSC) demana l'estat
en que és troba el projecte de la nova
rectoria. El regidor d'urbanisme, Sr.
Guilera (CiU), informa que s'està treba-
llant amb la Parròquia per introduir-hi
algunes matisacions al projecte defini-
tiu.

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. L'alcalde contesta al Sr. Batlle (CPLC)
que desconèix si una activitat de con-
tenidors, runes i formigoneres que és
troba a l'entrada del poble gaudeix de
llicencia i que farà les indagacions per-
tinents. Respecte a l'existència de gran
quantitat de materials de construcció a
l'entrada del nucli urbà, a l'alçada del
pont, informa que es tracta d'una acu-
mulació temporal de materials i terres

per l'obra del revolt i que desapareixe-
ran quan conclogui l'obra.

7. El Sr. Guilera (CiU) informa al Sr. Batlle
(CPLC), respecte a la vorera construïda
a l'Avinguda Catalunya a la sortida del
nucli urbà en direcció a Corbera, que
s'ha volgut fer exclusivament una vore-
ra en el tram de carrer on no hi havia,
i que el final d'aquest nou tram té una
vorera més estreta perquè hi haurà una
zona d'aparcament de cotxes. Al Sr.
Gràcia (ELP-PSC) li contesta que per
construir aquesta vorera s'ha fet servir
part del projecte d'urbanització de
l'Avinguda Catalunya que es va fer
durant el mandat de l'Entesa-PSC, amb
algunes modificacions introduïdes per
l'actual arquitecte municipal  

SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA
1 d'abril 2005

El Ple de la Corporació aprova:

1. L'inici del procediment de revisió del
planejament general vigent (POUM) i
el programa de participació ciutadana.
Vota a favor CiU, voten en contra ELP-
PSC i ERC i s'absté el grup de CPLC.

2. Modificar la plantilla de personal, en el
sentit de crear dues places de funcio-
naris, grup B, de tècnics de gestió de
serveis generals, i dos places de fun-
cionaris, grup C, d'administratius.
Totes les places es cobriran per promo-
ció interna. Voten a favor CiU i CPLC i
s'abstenen ELP-PSC i ERC.



Tot anirà bé?

Aquests darrers dies l'Equip de Govern de CiU
ha adjudicat, mitjançant un concurs públic, a
l'empresa Naturgest, SL i P. Saló Arquitectes
la redacció del nou Pla General d'Urbanisme
per un import de 200.000,00 Euros, o si ho
voleu, 33,5 M Pta. Tot aniria bé, si no fos per-
què dóna la casualitat de que l'empresa
Naturgest SL, havia estat escollida ara fa qua-
tre anys, per l'anterior govern de CiU per a fer
la mateixa feina. En aquell moment però, CiU
tenia enllestida la seva contractació mit-
jançant la signatura d'un conveni amb l'Escola
Tècnica Superior de Mines de Manresa, que a
canvi d'un 20% d'increment en el cost del con-
tracte, permetia la contractació directa i sense
haver de fer un concurs, - és a dir saltant-se la
llei. Tot plegat se n'anava 24 M Pta i l'Entesa-
PSC ens vàrem negar a signar l'esmentat con-
veni, vàrem convocar tot seguit un concurs
públic i es va adjudicar per una xifra al voltant
dels 14 M Pta la mateixa feina. Una de les pri-
meres decisions del nou Govern de CiU va ser,
naturalment, acomiadar a l'equip redactor del
PGU que estava treballant per la mòdica xifra
de 14 M Pta. Ja se sap que un poble de pri-
mera necessita tècnics de primera.
Ara, pel concurs d'enguany només ha calgut
que un dels mèrits per concursar fos una cosa
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Nou Estatut i nou 
pla urbanístic

Amb l'inici del procés de redacció del POUM
i de l'Agenda 21, la Palma entra en una etapa
que presenta importants paral·lelismes amb
el procés de redacció del nou Estatut de
Catalunya. Es tracta de documents molt dife-
rents però, en ambdós casos, és la norma
més important que pot elaborar respectiva-
ment cadascuna de les institucions, és a dir,
Parlament i ajuntament, i tant en un cas com
en l'altre són normes subjectes a l'aprovació
definitiva per part d'altres instàncies, les Corts
de l'Estat pel que fa a l'Estatut i la Comissió
territorial d'urbanisme pel que fa al POUM. 
Són  normes que han de comptar amb un
ampli consens en la societat, perquè la seva
vocació és mantenir la seva vigència i efectes
durant força anys. El nou estatut ha d'establir
principalment l'abast de l'autogovern de
Catalunya en relació amb l'estat espanyol, així
com la definició de Catalunya com a societat
diferenciada. El POUM ha d'establir l'ordena-
ció del nostre territori municipal i, en aquest
sentit, ens exigeix formular-nos almenys dues
preguntes: què som? i què volem ser?. Què
som?, per descobrir allò que més valorem de
la nostra realitat  actual i volem preservar i/o
potenciar, i assenyalar allò que creiem que val
la pena transformar. Què volem ser?, per mar-
car-nos els objectius de futur que ha de servir
el nou planejament. 
En l'àmbit polític l'ambició de la proposta té
unes repercussions importants, perquè els
diferents grups municipals hem de ser
capaços de crear un àmbit de mútua con-
fiança i col·laboració, deixant de banda l'es-
tricta lògica govern - oposició, per poder tre-
ballar plegats en aquest projecte comú de dis-
seny de poble. Això no vol dir que els grups
que no formen part de l'equip de govern dei-
xin de fer oposició, sinó que en l'elaboració de
l'Agenda 21 i del POUM hem de fer els pos-
sibles per trobar el màxim d'acord. Al
Parlament de Catalunya existeix una clara i a
vegades dura confrontació política govern -
oposició, però això no impedeix que a la
Comissió encarregada del nou Estatut es tro-
bin representants de tots els partits i avancin
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en la redacció d'un text acceptable per la gran
majoria.
Per part de CiU de la Palma ens equivocaríem
molt si pretenguéssim  tirar pel dret i aprovar
un POUM amb el nostre únic suport. Uns i
altres hem de fer un esforç de diàleg tant
entre els grups polítics com amb la ciutadania
per dotar el nostre municipi d'una Agenda 21
i d'un POUM que el permeti desenvolupar-se
almenys durant els propers quinze anys, sens
perjudici de les modificacions puntuals que
siguin necessàries.  Ara bé, consens no vol dir
unanimitat i si algú, per càlcul polític, opta
per autoexcloure's del procés no per això dei-
xarem que resti aturat.

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



L'opinió de la
Candidatura per la
Concòrdia

Per segona vegada en pocs mesos, volem
començar el nostre comentari lamentant la
pèrdua d'un home com pocs n'hem conegut;
en Jaume Alemany i Ambrós. Fou una perso-
na de bondat excepcional que va dedicar la
seva vida a estimar la seva família, el seu
poble, el seu País, els seus amics i fins i tot
els que no ho eren tant. No tenim paraules
per expressar el nostre condol a la seva famí-
lia i també al poble de la Palma. Descansi en
pau.
La web municipal a Internet. Segons hem
pogut comprovar, els responsables de la "bús-
tia de la web municipal", practiquen la selec-
ció de missatges a "penjar-hi", segons el seu
contingut i les conveniències de l'equip de
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L’opinió política
tan difícil de puntuar com "coneixement del
territori", i no cal dir que l'empresa Naturgest,
SL. ha obtingut una puntuació que dobla la
del segon classificat. Un cop més tot aniria
bé, si no fos perquè l'actual secretari inter-
ventor, autor del Plec de Condicions Tèc-
niques del Concurs, col.labora com a consul-
tor jurídic extern de l'empresa Naturgest, SL
d'ençà una pila d'anys.
Vostès hauran rebut no fa gaire una revista de
l'Associació de Propietaris del Pla de Sant
Joan, on es parla de que cal urbanitzar-ne un
tros petit, unes 120 Ha - 90 illes de l'Eixam-
ple de Barcelona, més o menys -, com a pas
indispensable per a poder fer-ne una correcta
preservació i a la vegada dotar de recursos
econòmics a l'Ajuntament. Evidentment per a
una bona preservació no cal fer-hi cases, n'hi
ha prou amb fer-hi edificis de serveis i indús-
tria neta. Tot aniria bé, si no fos perquè
aquest mateix plantejament era al programa
electoral de CiU i anys enrera, l'esmentada
associació va encarregar un estudi de valorit-
zació ambiental a una empresa que es deia,
un cop més, Naturgest, SL.
Oi que tot anirà bé?

Entesa per la Palma - PSC

govern. Amb data 29.01.05, i en tant que
president de la E.C. de la urbanització "Can
Vidal", vaig trametre un escrit denunciant els
dos últims robatoris a veïns de la nostra urba-
nització en un mes i lamentant la manca d'un
pla estratègic de caire preventiu per part del
responsable municipal, el propi Alcalde. La
resposta fou una reunió personal amb l'es-
mentat senyor Alcalde i el cap dels vigilants,
senyor Juan Antonio Díaz López.  Franca-
ment, el resultat de la conversa no mereix ni
comentar-se. 
Estat de comptes de la segregació. Malgrat
les diferències que podem mantenir en altres
temes, cal reconèixer públicament que el tre-
ball realitzat pel secretari municipal i assessor
jurídic, senyor González Ballesteros, ha estat
al nivell que requereix la situació. Tanmateix
mereix la nostra felicitació per la exposició
pública dels fets i les dades aportades  a l'ac-
te del dia 17 de febrer. En la nostre opinió, la
única intervenció lamentable fou la del propi
senyor Alcalde, al tancament de l'acte, amb
manifestacions com "la Palma no es ven per
un plat de llenties", etc., pròpies d'un dema-
gog populista de baix nivell, en busca de
"clientela".  Tampoc acabem d'entendre l'ab-
sència a la mesa que va presidir l'acte, del
regidor competent en matèria d'hisenda, el
senyor Jordi Segura i Tejedor. Hauria estat bé
que digués la seva.
Sobre el Pla d'Ordenació Urbanística del
Territori Municipal. 
Constatem les dades següents:
Una de les primeres mesures del nou govern
municipal fou anul·lar la comanda feta a
determinada oficina tècnica per la redacció
del projecte de revisió del POUM, amb un
cost per les arques municipals, a fons perdut,
en qualitat d'indemnització per el treball ja
realitzat, d'uns set milions de pessetes. 
Al cap d'un any i mig, l'Ajuntament convoca
un concurs en base a unes especificacions i
requeriments redactats pel Secretari, senyor
González Ballesteros, que ocupen 42 pàgines.
El termini per presentar la documentació de
l'oferta era de 15 dies; termini totalment insu-
ficient per redactar una oferta d'acord amb els
requeriments sol·licitats, el qual limita sis-
temàticament les oportunitats d'aquells possi-
bles proveïdors que no disposin de la infor-
mació requerida amb anterioritat a la convo-
catòria. Es presenten tres empreses i tan sols
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una d'elles compleix els esmentats requeri-
ments. És una UTE (Unió Temporal d'Em-
preses) formada per Naturgest, s,l. i un altre.
Resulta que l'esmentada Naturgest, en el
transcurs dels últims anys, ja havia fet un
estudi mediambiental per la Diputació, un
altre estudi similar per la comunitat de pro-
pietaris del Pla de Sant Joan, havia portat a
terme l'enquesta encarregada per l'Ajun-
tament actual de "l'Agenda 21 local" i l'última
notícia és la presumpta vinculació professio-
nal del senyor González amb Naturgest.
Entre d'altres, la Palma té una entitat de caire
altruista, especialitzada en el coneixement i la
divulgació de temes relacionats amb el terri-
tori  i la natura, "El Pèlac", que disposa de
diversos estudis formulats amb absoluta
seriositat i que, al marge del grau de coin-
cidència amb els seus criteris, mereixen tot el
nostre respecte. Conseqüentment, per a no-
saltres resulta insòlit que a l'hora de demanar
opinions a la societat local qualificada per
aportar idees i propostes de solucions s'hagi
prescindit d'ells.
A més de la riera de Rafamans, quelcom co-
mença a fer mala flaire a la Palma de Cervelló.

Ramon Batlle i Gelabert
Regidor de CPLC

En el passat Ple Ordinari de març, ERC LA
PALMA va presentar una moció inclosa en
l'ordre del dia, instant a l'equip de govern
municipal de CiU a que retirés el concurs de
Consultoria i Assistència per adjudicar el pro-
jecte "LA PALMA SOSTENIBLE I DE QUALI-
TAT". Com sempre fem, vam justificar la nos-

Jutgin vostès si hi 
ha tràfic d'influències 
en l'adjudicació del 
projecte "La Palma
Sostenible i de
Qualitat"

tra postura, oferint una solució per a cada crí-
tica feta al respecte. Les nostres solucions
poden ser encertades o equivocades, però
mai ens quedarem en la simple crítica. La
nostra moció va ser recolzada pels altres
grups de l'oposició municipal l'ENTESA-PSC i
la CONCÒRDIA als quals agraïm el seu
suport.
Passats uns dies, es va celebrar un Ple
Extraordinari, concretament  el dia 1 d'abril, i
l'equip de govern municipal de CiU va infor-
mar que l'adjudicació del concurs sobre
aquest projecte es va fer a P.SALLÓ ARQUI-
TECTES & NATURGEST SL.
ERC LA PALMA, a resultes d'una  minuciosa
investigació  descobreix  novament, abans  de
la  celebració  d'aquest  Ple  Extraordinari "co-
ses rares" que ja intuïa amb antelació.
L'actual Secretari-Interventor Accidental i mà
dreta de l'Alcalde de la Palma, Sr. Josep
González Ballesteros, ha assessorat professio-
nalment a l'empresa guanyadora, fet que és
reconegut en aquest Ple  Extraordinari per
CiU.
ERC LA PALMA pregunta :
1 Com és que només es van donar 15 dies

per preparar un concurs que costa més de
30 milions de pessetes a tots els palma-
rencs?

2 Com és que de les tres empreses que es
van presentar al concurs, hi ha tanta
diferència de puntuació. 105 punts la
guanyadora, 47 punts la segona i 41
punts  la tercera?

3 Casualitats de la vida, fora de l'àmbit de
la política, jo em dedico professionalment
com advocat en contractació pública en la
Generalitat; I els puc dir que en 15 anys
que porto fent contractes, mai, absoluta-
ment mai, m'he trobat amb una resolució
d'un concurs que hi hagi un diferencial
tant gran de puntuació, concretament
105 punts a 47 punts, entre la primera i
la segona empresa. Si s'hi fixen, la
diferència entre la segona empresa i la
tercera és de només 6 punts. Perquè ens
entenguem!!!, el diferencial més corrent
en un concurs públic acostuma a ser
aproximadament d'un 20-25%, no exage-
radament i sospitosament més d'un 50 %
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com veuen vostès que ha passat entre
l'empresa guanyadora i la segona.
Sisplau, que estem parlant d'empreses
amb cara i ulls, empreses professionals
del sector que es presenten avui a aquest
concurs i a molts altres d'aquests tipus i
que ja tenen experiència en la preparació
de documentació que s'exigeix en un con-
curs públic (administrativa i  tècnica-
econòmica).

4 ERC LA PALMA, en aquest cas jo mateix
com a regidor d'aquesta formació política,
crec que ha passat el següent : 

a) S'ha afavorit descaradament a
NATURGEST S.L, a través del
controvertit Secretari-Interventor
Accidental Sr. González Balleste-
ros, que gràcies a la col·laboració
que presta o que ha prestat a
aquesta empresa en tasques d'as-
sessorament, ha pogut preparar
millor el concurs (en quant al
temps i mecànica del concurs).
Per tant es produeix un fet molt
greu com és tenir informació privi-
legiada. Aquest senyor a més a
més ha preparat el Plec de
Clàusules d'aquest concurs.

b) S'ha lesionat un dret fonamental,
com és la igualtat d'oportunitats,
perquè si bé era un concurs públic
obert on es podia presentar qual-
sevol empresa, en aquest cas
NATURGEST SL.  jugava amb
molta avantatge. Per cert, aquesta
empresa és de Santpedor (Man-
resa) i el Secretari-Interventor
accidental resideix a prop. Quina
casualitat, oi?

c) CiU de la Palma, començant per
l'Alcalde i tots els seus regidors,
són corresponsables d'aquesta
nova "xapussa  i adjudicació enco-
berta a dit" que ha repercutit i que
repercutirà molt negativament en
el conjunt dels palmarencs.

5 En uns moments tant delicats com
aquests, on la famosa crisi del Carmel ha
destapat la caixa dels trons de cobra-

ments de comissions, irregularitats i ami-
guismes en els contractes públics,  Srs.
de CiU de la Palma, s'han equivocat, i
molt ; i a criteri d'aquest regidor d'ERC LA
PALMA, vostès estan jugant amb foc. I
quan es juga amb foc, un s'acaba cre-
mant, i de valent.

Si vostès volien adjudicar directament aquest
concurs a aquesta empresa associada amb un
arquitecte P.SALLÓ ARQUITECTES & NATUR-
GEST SL, ho tenien molt fàcil. Fan un con-
tracte pel sistema de procediment negociat
sense publicitat emparant-se en l'article 210
b i c  de la llei de contractes de les adminis-
tracions públiques incidint en la seva especi-
ficitat tècnica i la seva imperiosa urgència d'a-
provació i prou, aquí s'acaba el tema. 
Però novament han enganyat a la gent de la
Palma, fet que desgraciadament ja comença a
ser habitual i perillós en la política que vostès
estan desenvolupant al poble; han enganyat a
les entitats del poble que treballen pel medi
ambient (GRUP EL PÈLAC), i ni tan sols han
comptat amb elles i el que és més greu,
jugant amb els diners dels palmarencs i amb
la futura configuració estructural urbanística i
mediambiental del poble.
Des d'aquí, els hi dic, que la postura d'ERC
LA PALMA i d'aquest regidor fins la present
data sempre ha estat pactista i de col·labora-
ció amb vostès, sempre en benefici de la
Palma, renunciant moltes vegades al nostre
programa electoral, en pro d'una pacificació
de la política local al poble, i tenint en comp-
te que moltes ferides per culpa de la moció de
censura que va tenir lloc a l'any 2001, a dia
d'avui encara per desgràcia no han cicatritzat.
Però després d'aquest tema tan penós, tan
vergonyós i sobretot tan escandalós, on nova-
ment ens trobem que el Secretari-Interventor
Accidental "CO·LOCAT" per vostès, Sr. Josep
González Ballesteros, hi té una implicació
clara i partidista. NO COL·LABORAREM MÉS
amb vostès en aquesta legislatura si no fan
marxa enrere i revoquen aquesta adjudicació.

Christian Riverola 
Regidor d'ERC
esquerralapalma@hotmail.com

L’opinió política



MAIG 2005
20/5 Ple dels infants. Cicle mitjà CEIP

El Solell (a les 10 h a la Sala de
Plens de l'Ajuntament).

20/5 Lliurement d'orles als alumnes que
finalitzen 2on de Batxillerat (a les
19:30 h a l'IES Can Baiona de
Corbera).

20/5 Presentació dels llibres "Com
escollir les millors fruites i verdu-
res", de Pere Puigvert i "La
Travessia" de Núria Esponellà (a
les 21 h a l'Aliança Palmarenca).

21/5 7ª Trobada de puntaires al carrer
St. Isidre (de 17:30 a 20h)

21/5 Actuació de Quico el Cèlio, el Noi i
el Mut de Ferreries (a les 22 h a la
Aliança Palmarenca).

22/5 85 "Volta" Ciclista a Catalunya. 
7ª Etapa: Pallejà-Barcelona
(Sants). Horaris de pas per la
Palma 11:15, 11:45 i 12:15 h
(aproximats)

22/5 8è Aplec al Pla de Sant Joan. 

9:00 h Passejada pel Passeig
del Roure fins el Pla de
Sant Joan.

10:00 h Gran Esmorzar Popular
(al Pla de Sant Joan).

10:00 h Mostra d'entitats i
comerços.

11:30 h Missa

12:15 h Xapolina d'or

13:00 h Animació infantil 
amb Pep López

14:30 h Dinar de Germanor

23/5 Ple dels infants. Cicle superior
CEIP El Solell (a les 10 h a la 
Sala de Plens de l'Ajuntament).

28/5 8ª Xapolina Roc. Concert
Acampada (a partir de les 19:30 h
al Pla de Sant Joan).

JUNY 2005
4/6 Teatre: "La visita d'un Inspector"

de J.B. Priestley, a càrrec del Grup
de Teatre de la Palma (a les 22 h
al Teatre de l'Aliança Palmarenca).

7-12/6 19è Torneig Internacional de
Futbol Base, organitzat per la 
U.E. La Palma (al Camp de Futbol
Municipal).

10/6 Cine-Fòrum: "La  casa de los
babys" (a les 21:30 h a la sala de
plens de l'Ajuntament)

10/6 L'hora del Conte. (a les 18 h a la
Biblioteca Municipal).

10/6 Teatre: "La visita d'un Inspector"
de J.B. Priestley, a càrrec del Grup
de Teatre de la Palma (a les 22 h
al Teatre de l'Aliança Palmarenca).

11/6 Caminada pels senders de l'entorn
de Pals, organitzada pel Centre
Excursionista la Palma (CELP).

11/6 Teatre: "La visita d'un Inspector"
de J.B. Priestley, a càrrec del Grup
de Teatre de la Palma (a les 22 h
al Teatre de l'Aliança Palmarenca).

17/6 Festa Fi de curs del C.E.I.P El
Solell (organitzada per l'AMPA 
El Solell).

23/6 Portada de la Flama del Canigó.

27/6 - 29/7  Casal d'Estiu 2005 
(al Poliesportiu Municipal)

JULIOL 2005
4-8/7 Setmana d'aventura - 1er torn. 

A partir de 12 anys. Informació e
Inscripcions al Polisportiu.

4-22/7 Bibliopiscina (de dilluns a diven-
dres de 9 a 13:30 h a la terrassa
de la Piscina Municipal).

4-29/7 Cursets de Natació. Informació 
e Inscripcions al Poliesportiu.

8/7 Taller de Contes. (a les 11:30 h 
a la Bibliopiscina).

8/7 Ple municipal ordinari
(a les 20 h).

9-10/7 Ascensió al Pic d'Alba, al massís
de la Maladeta, organitzada pel
Centre Excursionista La Palma
(CELP)

11-15/7 Setmana d'aventura - 2on torn. 
A partir de 12 anys. Informació 
e Inscripcions al Polisportiu.

Agenda cultural


