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Participa: Entre tots farem la Palma
de primera
Benvolgudes i benvolguts: Actualment està
en fase d'adjudicació el concurs públic sobre
els 2 instruments de més importància pel
present i, sobre tot, pel futur de qualsevol
municipi: el Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) i el procés participatiu de
l'Agenda XXI. Ambdós projectes es duran a
terme de forma simultània sota el nom de
“la Palma Sostenible i de Qualitat”.
El POUM, anteriorment conegut com a Pla
General, recollirà quin serà el sostre de
població, on es construirà, quina tipologia de
construcció serà acceptable, quins terrenys
hauran de ser equipaments municipals i
quins terrenys hauran de ser rústics o, sen-
zillament, forestals. Aquest document abor-
darà, entre d'altres, temes tant importants
com el problema del trànsit per la carretera
de la Palma, com cal tractar urbanísticament
els nuclis disseminats, Can Vidal o el Pla de
Sant Joan, la organització de l'estructura vià-
ria i pels vianants, quin haurà de ser l'encaix
i la relació del transport públic i el privat al
municipi en relació a la xarxa comarcal i
nacional, ...
Per altra banda, l'Agenda XXI és el document
que recollirà el tractament i la gestió tant
dels serveis de caràcter general com els
objectius i grans línies de política mediam-
biental que, de forma coherent, conviuran
amb el Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal. Així, l'Agenda XXI haurà d'abor-
dar qüestions com les següents: política de
residus i de neteja viària, línies estratègiques
sobre el comerç i la promoció econòmica de
la Palma, impactes ambientals de la vialitat
rodada i dels vianants en el municipi, valo-
ració quantitativa i qualitativa dels impactes
ambientals de les diverses alternatives del
trànsit de la Vall de Rafamans al seu pas per
la Palma, línies estratègiques sobre el model
de seguretat al municipi, política sobre la
gestió de l'aigua i del seu cicle, gestió, con-
servació i aprofitament de la massa forestal
i de la matèria biodegradable, criteris de
mesura de la qualitat mediambiental del
municipi, etc.

Certament, les decisions que cal prendre en
aquestes matèries són responsabilitat del
govern municipal. Ara bé, tenint en compte
tant la transcendència d'aquestes decisions
pel futur, com el fet que aquest procés afec-
ta la qualitat de vida al municipi i el nivell de
taxes i impostos que haurem de pagar
durant molts anys, creiem que, més que
mai, s'escau que tots estiguem disposats a
fer un esforç de participació activa i de con-
sens sobre unes matèries, a l'hora, tant deli-
cades i importants. D'acord amb les pres-
cripcions tècniques del concurs públic, l'em-
presa adjudicatària haurà de partir de tots
els antecedents documentals que al llarg d'a-
quests cinc anys de vida municipal pròpia
han pensat sobre el present i el futur del
nostre poble. A més, les taules de participa-
ció sectorial debatran, de forma coordinada,
aquestes i altres qüestions i configuraran
l'eix bàsic per a la redacció d'aquests docu-
ments de present però, sobretot, de futur. 
Sense cap petulància, però amb tota ferme-
sa, vull dir-vos que aquest és un moment
històric pel nostre poble i que, per tant, tots
hi fem falta. Tots hi podem aportar el nostre
gra de sorra.
L'objectiu és que, d'aquí a un any i mig apro-
ximadament, la Palma hagi aprovat conjun-
tament el POUM, l'Agenda XXI i un docu-
ment bàsic que defineixi la Palma com a
poble i com a municipi dins de Catalunya i
de l'Àrea Metropolitana. Aquesta meta serà
el resultat d'un esforç col·lectiu de tots ple-
gats, perquè tots haurem de renunciar a
quelcom i tots hauríem d'assolir bona part
del poble que volem i que ens mereixem. Per
això, abans que aquest procés comenci, us
voldria agrair en nom de tot el Consistori el
vostre esforç i la vostra participació. 
Ben properament l'Ajuntament informarà
sobre l'acte de presentació i inici d'aquest
procés tant interessant al que us hi encorat-
jo a participar-hi activament. 

Bona participació, ara més que mai. Fes
sentir la teva VEU!!. 

Editorial
Josep Maria Llop i Rigol

Alcalde de la Palma
de Cervelló



laVVeeuu

3

Sumari

La Veu de la Palma és una publicació de servei
públic editada per la Regidoria dde CComunicació
de ll'Ajuntament dde lla PPalma dde CCervelló que es
distribueix gratuïtament a totes les llars.
Edita: Ajuntament dde lla PPalma dde CCervelló.
Carrer de Sant Cristòfol s/n 08756 La Palma
Coordinació en cap: Jordi Segura.
Assessorament redaccional i de contingut:
Marta Vidal.
Disseny i maquetació: Jesús Andiñach.
Fotografies: Isabel Martínez, Núria Casamada,
Jordi Segura, Marta Vidal i arxiu municipal.
Agraïment especial: La Palma Solidària i tèc-
nics de l'Ajuntament.
Imprimeix: Offset Color, SL
Dipòsit legal: B-18789-99

Editorial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Telèfons d'interès  . . . . . . . . . . . . . . . 3

Empremtes de la Palma  . . . . . . . . . . 4

En cinc anys les rendes familiars 
del municipi creixen més que 
la mitja catalana  . . . . . . . . . . . . . . . 5

8 de març, Dia Internacional 
de la Dona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Mou el cos a la Palma  . . . . . . . . . . . 7

Pressupostos inversors. 
Comptes clars  . . . . . . . . . . . . . . 8-10

La gent gran visita les institucions 
del nostre país  . . . . . . . . . . . . . . . 11

La Palma pren posició davant 
els traspassos  . . . . . . . . . . . . . 12-13

Noticies breus  . . . . . . . . . . . . . . . . 14

La Palma Solidària. Solidaritat 
concentrada   . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Recepta de cuina  . . . . . . . . . . . . . 16

Gent de la Vall  . . . . . . . . . . . . . . . 17

Plens Municipals  . . . . . . . . . . . 18-19

L'opinió política  . . . . . . . . . . . . 20-22

Agenda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Ajuntament de la Palma de Cervelló 93 672 02 02
Vigilants Municipals 639 38 61 63
Jutjat de Pau 93 672 07 73
Registre Civil 93 672 02 02
Consultori la Palma 93 672 08 05
Casal de la Gent Gran 93 672 05 52
Serveis Socials 93 672 07 73
Biblioteca 93 672 06 95
Aula d'Autoformació Pascual Ollé 93 672 20 64
Escola Pública “El Solell” 93 672 01 50
Llar d’Infants “El Patufet” 93 672 08 15
Poliesportiu Municipal 93 672 01 88
Camp de futbol 93 672 01 86

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

ENTITATS DE LA PALMA
Aliança Palmarenca 93 672 01 89
Associació de Comerciants 93 672 10 77
Associació de Joves de la Palma 93 672 02 03
Associació de veïns
Càritas 93 672 00 79
Centre Excursionista la Palma 93 672 05 70
Cercle de Debat Cultural 93 672 06 50
Comunitat de Regants 93 672 00 78
El Pèlac 93 672 09 52
Germandat de St. Isidre 93 672 01 06
Grup de Cantaires 93 672 00 40
Grup de Teatre 93 672 08 45
Junta del Cementiri 93 672 00 89
La Gralla 93 672 05 25
La Palma Solidària 93 672 06 47
Penya Barcelonista la Palma 93 672 11 25
Taekwondo “Chois Wang II” 93 672 01 88
Unió Esportiva la Palma 93 672 05 03

Telèfons d’interès



4

laVVeeuu

Em
pr

em
te

s 
de

 la
 P

al
m

a



laVVeeuu

5

En cinc anys les rendes 
familiars del municipi

creixen més que la
mitja catalana
L'Anuari Econòmic de La Caixa de 2004
recull per primera vegada dades de les rendes
familiars per municipis. Aquest anuari consta-
ta que la renda dels ciutadans de la Palma de
Cervelló està per sobre de la comarca del Baix
Llobregat i de Catalunya.
L'informe mesura el nivell econòmic mit-
jançant la renda familiar disponible per habi-
tant, entre altres paràmetres. Aquest indica-
dor és la suma dels ingressos procedents del
treball, les rendes del capital, les prestacions
socials i transferències, descomptats els
impostos directes pagats per família i les quo-
tes pagades a la seguretat social.
Així doncs, segons aquest anuari, la renda
mitja de la província de Barcelona i el conjunt
de Catalunya està entre 12.300 i 13.000
Euros per habitant i any (nivell 8 sobre 10).
La Palma supera aquesta mitja, juntament
amb Sant Joan Despí, situant-se en un nivell
de 9 sobre 10, és a dir, entre 13.000 i
13.700 Euros per habitant i any. 
Aquesta evolució positiva està mesurada en
dades de la renda des de l'any 1997 a l'any
2002. El creixement català en aquest interval
de temps està entre el 33% i el 37%. En el
cas de la Palma, el creixement dibuixat en
aquest període de cinc anys se situa entre el
48% i el 55%.



El 8 de març es commemora arreu del món el
Dia Internacional de la Dona treballadora.
Enguany, l'Ajuntament es vol sumar a aques-
ta efemèride amb un posicionament públic
contra la violència de gènere. Per aquest
motiu, durant la primera setmana de març
s'han repartit quasi 2.000 tríptics a totes les
cases de la Palma, en vuit idiomes, editats
per l'Institut Català de la Dona. Els tríptics
volen ser una crida a la conscienciació per tal
d'evitar situacions de coacció o contra la lli-
bertat de la dona. Per tal de poder evitar
situacions on les dones pateixen amenaces a
la seva sexualitat o la seva integritat cal l'aju-
da de tothom, també dels homes.
La campanya d'enguany posa a disposició del
ciutadà una línia de 24 hores d'atenció a les
dones en situació de violència. El telèfon 900
900 120 és un telèfon gratuït i del tot confi-
dencial.

8 de març, Dia Internacional de
la Dona:a la Palma, contra

la violència de gènere
El 8 de març de 1908 prop de 130 treballa-
dores van morir en una fàbrica de Nova York.
L'amo de l'empresa, anomenada Cotton, pren-
gué foc a l'edifici després que les treballado-
res s'hi tanquessin en protesta per les lamen-
tables condicions de treball. Aquest fet, junt
amb altres esdeveniments de caràcter reivin-
dicatiu, fan que aquest dia quedi marcat com
un dia on es fa una crida per demanar la
igualtat de drets entre homes i dones. 
L'any 1911 es va celebrar per primer cop el
Dia internacional de la Dona a Alemanya,
Àustria, Dinamarca i Suïssa. Dos anys més
tard les dones russes i les de la resta d'Europa
institucionalitzaven el dia 8 de març com el
Dia Internacional de la Dona Treballadora.
Avui, assumir més reptes per la igualtat de
drets entre homes i dones depèn de tothom.
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La Palma és un municipi que ofereix molta i
diversa oferta esportiva, tant des del Servei
Municipal d'Esports com des de les diferents
entitats esportives del municipi. Bàsquet, fut-
bol, futbol-7, futbol-sala, taekwondo, sende-
risme, excursionisme, barranquisme, escola
esportiva, patinatge, gimnàstica, aeròbic,
tonificació, ioga, màquines cardiovasculars,
màquines de musculació, pes lliure, progra-
mes de rehabilitació, piscina, sauna, hidro-
massatge, ..., tothom hi pot trobar una activi-
tat adequada, ja siguin nens, joves, adults o
gent gran.
Si t'agrada el futbol federat pots adreçar-te a
la Unió Esportiva la Palma. Actualment té un
equip amateur que milita a la 3ª categoria
regional, un equip de veterans i diferents
categories per als nens i joves: prebenjamí,
benjamí, aleví, cadet i juvenil. En total, 110
jugadors (68 nens/joves, 22 adults i 20 vete-
rans) gaudeix del futbol a la Palma.
La Penya Barcelonista la Palma ofereix bàs-
quet i futbol-sala federats. La secció de bàs-
quet disposa de dos equips sèniors mascu-
lins, un sènior femení, un junior masculí, un
cadet masculí i un mini mixte. Tots ells parti-
cipen en les competicions oficials organitza-
des per la Federació Catalana de Bàsquet.
Tanmateix hi ha un equip de veterans i, per
als mes menuts, una escola de bàsquet. Hi
participen 45 nenes/nens i joves, 34 adults i
10 veterans, 89 esportistes en total. La sec-
ció de futbol-sala compta amb un equip
sènior masculí i un de veterans que totalitzen
21 esportistes.
Altres entitats esportives del municipi on es
podeu adreçar són el club de taekwondo
“Chois Whang II”, que ofereix taekwondo per
a nens i joves i el Centre Excursionista la
Palma, que organitza excursions, senderisme,
alpinisme, barranquisme, esquiades, etc.
El Servei Municipal d'Esports ofereix diverses
possibilitats: activitats per a socis del
Polisportiu, escola esportiva municipal, cam-

pionats de futbol-sala, cursets de natació i
casals esportius.
El Polisportiu municipal compta en la actuali-
tat amb 371 socis, dels quals 137 són homes
i 234 dones. La quota de soci dona dret a uti-
litzar la sala de fitness (que compta amb
màquines de musculació, cardiovasculars,
pes lliure i ofereix programes personalitzats i
de rehabilitació), utilitzar la sauna i hidro-
massatge, assistir a les classes de diferents
activitats dirigides (microgimnàstica, stret-
ching, step, aeròbic, ioga, gimnàstica de
manteniment, tonificació muscular, GAC,
Condicionament físic total) i a utilitzar la pis-
cina a l'estiu.
La escola esportiva municipal, amb 112 ins-
crits, ofereix activitats esportives per a nens i
nenes de totes les edats. Per als més petits,
de P3 i P4, s'hi organitza l'activitat d'Educació
Física de Base. Per als nens i nenes més
grans hi ha la Escola d'Iniciació Esportiva.
L'activitat de patinatge està adreçada a nens i
nenes a partir de P5. A partir de tercer curs
de primària s'hi pot optar pel futbol sala mas-
culí o per el Funky-Hip Hop d'iniciació. I els
més grans, a partir de secundària, tenen el
Funky-Hip Hop avançat ó el Futbol Sala
Femení.
El Servei Municipal d'Esports organitza,
també, els campionats de futbol-sala Pal-
malliga (enguany, amb 13 equips i 156 juga-
dors inscrits) i Palmalliga Primavera, els
casals esportius de Setmana Santa, Estiu,
Setembre i Nadal i, a l'estiu, ofereix les ins-
tal·lacions de la piscina municipal i organitza
cursets de natació.

MOU EL COS A LA PALMA!

Mou el cos
a la Palma
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Comptes clars
Pressupostos inversors

Per a l'any 2005, la Palma compta
amb 2.686.000 Euros de pressupost,
dels quals el 69,19% van destinats a
despeses ordinàries, el 30,29% a
inversions i el 0,52% a amortitzacions
de préstecs.
Aquest pressupost permet donar conti-
nuïtat als objectius de rigor pressupos-
tari i d'estabilitat econòmica-financera
municipal, d'acord amb el Pla de sane-
jament aprovat a l'inici de l'actual legis-
latura. En aquesta línia, cal destacar
que el superàvit de recursos ordinaris
(diferència entre el ingressos ordinaris i
les despeses ordinàries) és de
175.300 Euros, que suposa quasi un
9% respecte al total d'ingressos ordina-
ris. Aquest superàvit s'aplicarà, majo-
ritàriament, a inversions.
Si es compara el pressupost de l'any
2005 amb el de l'any 2004, els ingres-
sos ordinaris s'incrementen el 3,52% i,
en canvi, les despeses ordinàries es
redueixen el 2,45%. Això fa que el
superàvit d'ordinari augmenti el 185%.
Altra dada interessant és la evolució de
la inversió a la Palma els últims anys.
L'any 2002, la inversió real realitzada
va ser prop de 163.000 Euros, l'any
2003 de 379.000 Euros, l'any passat
va superar els 700.000 Euros i per
l'any 2005 s'ha pressupostat una inver-
sió nova de més de 807.000 Euros. A
aquesta xifra s'ha d'afegir les inversions
incloses en el pressupost de l'any 2004
i no finalitzades, com ara les obres del
revolt de la carretera o la construcció
de la nova rectoria, i que, en conse-
qüència, s'han traslladat a l'any 2005
(més d'un milió d'Euros). És a dir, entre
l'any 2004 i 2005, s'invertirà a la
Palma 3 vegades més que durant el
període 2002-2003.
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Pressupostos inversors

Principals inversions per a l'any 2005

· Finalització de la supressió de revolt i estretor a la carretera.
· Construcció de la nova rectoria.
· Pla d'Ordenació Urbanistica Municipal (P.O.U.M.) i Agenda 21.
· Supressió de barreres arquitectòniques (fase I).
· Millores al Camp de Futbol Municipal.
· Millores al Polisportiu Municipal.
· Adquisició de nova maquinaria esportiva per la sala de Fitnnes del Polisportiu.
· Millores a la Piscina Municipal.
· Millores a la Biblioteca Municipal.
· Inversions en infrastructura de la televisió local.
· Plans d'ocupació.
· 2ª Fira mineral i comercial de la Palma.
· Neteja de la franja perimetral de Can Vidal.
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Des de l'inici de la legislatura, l'Ajuntament ha
iniciat una seguit de sortides destinades a
conèixer les institucions del nostre país.
Aquesta iniciativa, que fins al dia d'avui ha
comptat amb la participació d'un bon nombre
de persones, es vol potenciar encara més els
propers dos anys. 
La iniciativa és gratuïta pels assistents i es
dirigeix a les persones empadronades a la
Palma majors de 60 anys. Fins ara s'han rea-
litzat dues visites a institucions catalanes.
L'any 2003 es va visitar el Parlament de

La gent gran visita
les institucions del nostre país

Catalunya i l'any passat es va fer una visita
guiada pel Liceu de Barcelona. La propera
sortida programada es preveu fer al Palau de
la Música Catalana. Totes aquestes visites es
realitzen amb autocar sense cap despesa per
la persona que s'apunta.   
L'Ajuntament dona a conèixer aquestes sorti-
des mitjançant cartells que són situats al
Casal de la Gent Gran, a l'Ajuntament i en
llocs de pas pels vilatans. Per a més informa-
ció es pot trucar al telèfon 936 720 202 o
bé a www.lapalma.diba.es
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bar a un acord, atès que Cervelló no aportava
tota la documentació acreditativa, la Gene-
ralitat va promoure un acord polític, pel qual
s'establiria un deute alçat a càrrec de la
Palma, finançat amb un préstec per import
superior al deute, a baix interès i llarg termini
concedit per l'Institut Català de Finances.
Aquest acord no va prosperar perquè la seva
negociació final amb la Generalitat va coinci-
dir amb les eleccions al Parlament de
Catalunya.
A partir de 2004, atesa la nul·la disponibilitat
de l'actual govern de la Generalitat a assumir
finançar un acord de traspassos, l'ajuntament
de la Palma va sol·licitar novament que es
posessin els mitjans per conèixer amb certesa
els drets i obligacions que li corresponien. A
partir d'aquí es va constituir una comissió
integrada per tècnics de la Generalitat i dels
ajuntaments de Cervelló i la Palma, sense que
hi participés cap polític.
El progrés dels treballs de la comissió va
posar de manifest dues circumstàncies: la pri-
mera, una divergència substancial entre els
criteris tècnics aplicats per les representa-
cions de Cervelló i de la Palma. La segona,
que Cervelló sol·licitava el reconeixement
d'uns deutes a càrrec de la Palma que en la
seva major part no justificava amb els
corresponents documents acreditatius. 
Per part de l'ajuntament de Cervelló no es van
aportar més documents i la Generalitat va
aturar els treballs de la comissió. Davant d'a-
quest fet l'ajuntament de la Palma, amb l'a-
cord dels grups municipals de CiU, ELP-PSC i
CpC (el regidor d'ERC no va poder assistir a la
reunió on es va prendre la decisió), va trame-
tre una carta al conseller de Governació, Sr.
Carretero, demanant que la comissió mixta
seguís els seus treballs fins a deixar els comp-
tes clars.

1 Decret de segregació i Bases de 
repartiment

Segons el Decret de segregació que va crear el
municipi de la Palma correspon als ajunta-
ments prendre els acords per a la divisió del
patrimoni, d'acord amb les bases de reparti-
ment elaborades per la Comissió Promotora
de la Segregació i aprovades per l'ajuntament
de Cervelló i la Palma l'any 1991.
Les bases de repartiment diuen com s'han de
distribuir els drets i obligacions en funció de
la seva naturalesa. Per a uns casos s'estableix
que cal seguir el criteri territorial, és a dir,
que els béns d'un determinat gènere es repar-
tiran en funció de si es troben situats o es van
generar a Cervelló o a la Palma i, per a uns
altres casos, s'estableix el criteri demogràfic,
segons el qual el repartiment es realitzarà en
proporció amb el percentatge de població de
dret que tenia cada poble sobre el total del
municipi immediatament abans de la segre-
gació. Així, d'acord amb les bases, la tresore-
ria s'ha de dividir en funció del criteri
demogràfic i els préstecs en funció del crite-
ri territorial. Només quan els préstecs no
siguin territorialitzables s'ha d'aplicar el criteri
demogràfic. 

2 La recerca de l'acord 

Per fixar els termes de l'acord de divisió del
patrimoni, l'any 1999 es van iniciar els con-
tactes entre l'ajuntament de la Palma, el de
Cervelló i la Generalitat. En una primera fase
es va constituir una comissió mixta, amb
representació de polítics i tècnics dels dos
ajuntaments i funcionaris de la Generalitat,
que havia d'establir quins eren els drets i les
obligacions econòmiques de cadascuna de les
corporacions. Davant la impossibilitat d'arri-

La Palma pren posició
davant els traspassos
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3 L'informe tramès pel Departament de
Governació

La Generalitat però, es va limitar a trametre a
l'alcaldia un informe elaborat per l'ex-síndic
major de comptes, Sr. Marià Nicolàs i Ros.
Aquest informe (a partir d'ara l'informe
Nicolàs) és una opinió tècnica assumida de
forma implícita pel Departament de
Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya. Tan sols s'hi consi-
deren tres elements patrimonials a dividir: la
tresoreria, el patrimoni moble i els préstecs,
i no pren en consideració les bases de repar-
timent, sinó que fixa un criteri propi consis-
tent en la divisió dels elements patrimonials
esmentats segons el criteri demogràfic, és a
dir, de cada element n'assigna a la Palma una
part proporcional al pes demogràfic que tenia
el nostre poble en el municipi de Cervelló. En
virtut d'aquest criteri arriba a la conclusió que
la Palma hauria de pagar a Cervelló la xifra de
115.339.104 pessetes, incrementada a
159.400.637 pessetes per efecte dels inte-
ressos moratoris meritats fins al final de l'any
2004.

4 Els informes del secretari interventor i
dels experts independents

En rebre l'informe Nicolàs l'alcalde el va sot-
metre primer a l'estudi del secretari interven-
tor i, posteriorment, a la consideració de dos
experts independents de la màxima solvència
professional i qualificació: un de l'àrea jurídi-
ca, el senyor Romà Miró, advocat i, entre
altres càrrecs, antic secretari de l'ajuntament
de Barcelona; i l'altre de l'àrea econòmica, el
Sr. Jordi Valldepérez, especialista en adminis-
tració local de la firma Gassó Auditors. Per
garantir la independència de criteri ambdós
experts externs van emetre els seus informes
sense conèixer que l'altre també realitzava
aquesta mateixa funció.
Tant l'informe del secretari interventor munici-
pal, com els dos informes dels experts inde-
pendents van concloure que l'informe Nicolás
lliurat per la Generalitat no s'ajusta a dret ni
a criteris econòmics sostenibles

Els tres informes encarregats per l'alcalde de
la Palma coincideixen en una sèrie de qualifi-
cacions respecte a l'Informe Nicolás, co-
mençant per assenyalar que el criteri que
aplica és inadmissible perquè no s'ajusta a
les bases de repartiment. Així mateix, els tres
afirmen que el municipi segregat tan sols ha
d'assumir les operacions de crèdit destinades
a inversions realitzades dins del terme muni-
cipal de la Palma, la realització de les quals
sigui efectivament acreditada, així com el fet
que han estat finançades amb operacions de
crèdit. Si aquesta prova no existeix, no hi ha
cap obligació per part de la Palma.
Pel que fa als interessos, els tres informes
entenen que no és possible aplicar interessos
moratoris, atès que no hi ha una liquidació
prèvia.
Un altre aspecte important a tenir en compte,
que l'informe Nicolás desestima, és el cànon
de SOREA, la concessionària d'aigua potable
als dos municipis que l'any 1996 va satisfer,
per mandat del seu contracte, 200.000.000
de pessetes a l'ajuntament de Cervelló.
Aquesta quantitat, qualificada de “cànon”, es
reemborsa al concessionari per mitjà de les
tarifes que cobra als usuaris. L'ajuntament de
la Palma, i així ho avalen els informes del
secretari i dels dos experts independents,
considera que el dret s'ha de periodificar
durant la vida útil del contracte. El resultat
pràctic d'aquesta posició és que l'ajuntament
de la Palma hauria de rebre 46.530.094
pessetes (279.651,50 euros) de l'ajunta-
ment de Cervelló per aquest concepte, que
haurien d'incloure's en el còmput global de
drets i obligacions pendents entre ambdós
municipis.

5 Posició de l'ajuntament de la Palma

A la vista dels informes emesos, els Grups
municipals de CiU, ELP-PSC i CpC (el regidor
d'ERC no va poder assistir a la reunió) van
acordar mantenir l'exigència que Cervelló
aporti tots els antecedents que determinen i
demostren quins deutes són imputables a la
Palma per poder executar la divisió patrimo-
nial prevista en el Decret de segregació, i així
s'ha fet saber al conseller de Governació.
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Noticies breus
La Palma es mou

Ja es pot veure 3/24, Flaix TV 
i BTV!

Dit i fet. Com ja anunciàvem en el número 14
de La Veu, els ciutadans de La Palma ja
poden veure el canal d'informació de 24
hores, de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió, sintonitzant en l'aparell de la televi-
sió la freqüència 33 de la UHF. En aquest
sentit, també es pot veure a les llars palma-
renques el canal del Grup Flaix, Flaix TV, sin-
tonitzant la freqüència 28 de la UHF i BTV a
la freqüència 26 de la UHF.

Retirats de les voreres 11 cotxes
abandonats.

L'Ajuntament de la Palma ha pogut resoldre
l'incivisme produït per diferents ciutadans de
fora del municipi que utilitzaven els carrers
com una deixalleria de cotxes. En les darreres
setmanes la Policia Local ha efectuat totes les
gestions per poder retirar 11 vehicles aban-
donats que hi havien en el municipi.

Can Vidal per fi sintonitza la TV
de La Palma.

Des de finals de l'any passat la urbanització
de Can Vidal ja pot veure la Televisió de la
Palma. Per poder-ho fer s'ha d'instal·lar una
segona antena de televisió, amb posició horit-
zontal, orientada cap al repetidor de la Palma,
filtrar el canal 51 UHF, i barrejar el senyal
amb el que surt de l'antena existent. Podeu
consultar el vostre antenista habitual.

Solidaritat amb el Tsunami.
Gràcies a la solidaritat de diferents ciutadans
de la Palma, s'ha pogut fer una transferència
de diners a Intermon per tal de poder ajudar
a les víctimes pel Tsunami del sud-est asiàtic.
En la primera quinzena de febrer, malaurada-
ment, la xifra de víctimes mortals augmenta-
va a 370.000 persones. 

Gosgat: si vols tenir un gat o un
gos.
Si esteu considerant tenir un gos o un gat,
abans de decidir-vos-en per en cap, no deixeu
de visitar un dels centre d'acollida d'animals
domèstics de companyia. Els centres d'acolli-
da ofereixen en adopció gats i gossos sotme-
sos a un complet control sanitari i veterinari
supervisat per professionals. El cercador
Gosgat de la Diputació de Barcelona permet
trobar animals perduts o adoptar-ne d'aban-
donats. www.diba.es/gosgat 

23è Premi Serra i Moret de la
Generalitat de Catalunya.
Des de l'any 1982 aquest premi pretén esti-
mular la recerca i el tractament del civisme.
Té l'antecedent històric en el Premi Prat de la
Riba, que la Generalitat de Catalunya va ins-
tituir l'any 1935 per guardonar el millor llibre
sobre formació i educació cívica. El Premi
Serra i Moret és obert a persones o grups de
persones majors de 18 anys, i es presenta en
les modalitats següents: assaig sobre qualse-
vol tema relacionat amb el civisme/ treball
pedagògic/ còmic/ guió de curtmetratge. 
Per a més informació es pot trucar al 
telèfon 900 300 500.N
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L'any 1999, l'Àngels Saldaña i la Roser Cabero
van iniciar una campanya al municipi arran
del conflicte bèl·lic que en aquells moments
succeïa a Kosovo. La repercussió i participació
de la gent va ser tan elevada que va sorgir la
idea, entre les persones que van impulsar la
campanya, de constituir una entitat que es
dediqués a promoure iniciatives solidàries
amb la participació dels vilatans del municipi.
A la Palma tothom recorda la campanya
solidària per Kosovo, ja que es va unir amb

La Palma Solidària:
solidaritat concentrada

centenars de cintes d'un metre els pobles de
la Palma i Corbera. 
Des del mes de novembre Elizabeth Williams
és la presidenta de l'entitat, en substitució de
l'Àngels Saldaña. L'entitat treballa amb inicia-
tives solidàries pel tercer món, però també
participa en activitats locals, com la col·labo-
ració que té l'entitat amb el barri del Raval de
la ciutat de Barcelona.
Fins a dia d'avui La Palma Solidària ha parti-
cipat, entre altres iniciatives, en la recons-
trucció d'una escola a la República del Congo,
ha finançat la construcció i ampliació d'una
escola a l'India, ha ajudat a tirar endavant una
casa de mares adolescents a Cuzco i, en-
guany, vol ajudar a la Fundació Campaner a
eradicar la noma al Níger.
Les activitats de La Palma Solidària per re-
captar fons formen part del calendari anual
quotidià del poble: calendaris solidaris,
comerç just, festa de la solidaritat, xerrades,
entre altres.
Enguany la Festa de la Solidaritat “No MÉS
Noma” se celebrarà el 17 d'abril. 

LA PALMA SOLIDÀRIA. 
ET NECESSITEM!
Vols fer alguna cosa per una causa solidà-
ria però no et pots comprometre de forma
regular?
Vols col·laborar amb nosaltres quan orga-
nitzem accions concretes?
Deixa'ns el teu nom i telèfon (lapalmasoli-
daria@yahoo.es) o truca al 936720516 i
et mantindrem al dia de les accions de La
Palma Solidària.

Aportació anual: 6 Euros
Aportació familiar anual: 12 Euros
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Crema de llimona

Ingredients per a 4 persones:

2 llimones
2 ous

sucre
maicena

½ litre d'aigua

Preparació:
Per elaborar aquests postres, primer de tot
ratllem la pell d'una llimona sencera. En aca-
bar, exprimim el suc de dues llimones. En un
recipient fons afegim dos ous i sucre. La
quantitat del sucre és a criteri de cadascú,
però per tenir un gust consistent caldria afe-
gir-hi vint-i-quatre cullerades de sucre. Tot
seguit incorporem mig litre d'aigua i dues
cullerades de maicena. Abans de batre tots
els ingredients hem de recordar afegir el suc

de les dues llimones. Incorporat aquest darrer
ingredient ens posem a batre tots els ingre-
dients que tenim en el recipient.
Un cop batut ho posem tot en una cassola a
foc lent. Quan el batut dins la cassola trenqui
a bullir ho traiem del foc i ho deixem reposar. 

Com prendre'l:
Aquests postres se serveixen freds. Depenent
de cadascú la crema es pot deixar reposar i
refredar o bé, un cop reposada i també refre-
dada, la podem posar uns minuts a la nevera
abans de menjar.

Recepta gentilesa de:
Bar Punt de Trobada 2
Avinguda Catalunya, 16
La Palma de Cervelló

Recepta de cuina
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Sabeu quin nom tenia La Palma 
l'any 1553?

Sant Pere de La Palma

Gent de la Vall
Elizabeth Williams, presidenta de 
l'entitat La Palma Solidària

?Denominació
d'origen

Què cal fer per tal que el tercer món deixi
d'existir?
És feina de tothom. Caldria impulsar el
comerç just i controlar el poder que tenen les
multinacionals a l'hora de fixar els preus del
cafè, per exemple. També caldria que s'apli-
qués la condonació del deute extern dels paï-
sos pobres.

La gent és solidària o es neteja la conscièn-
cia?
Les dues coses. A vegades som solidaris per-
què ens sentim bé amb nosaltres mateixos i
això no és dolent.

Un racó de La Palma?
Les vistes de casa meva.

Una estació de l'any?
La primavera.

Quin caràcter té la gent de la Palma?
Solidaris i participatius.

Què s'emportaria de la Palma al seu país d'o-
rigen?
L'actitud oberta i l'apressi que es té per als
nens petits.

La Palma és solidària?
Sí. Sí i tant.

El què més li agrada de la Palma?
L'entorn natural, la proximitat amb Barcelona
i la seva gent.

I el què menys?
L'estètica urbanística poc cuidada.

Com s'imagina la Palma d'aquí a vint anys?
M'agradaria imaginar-me-la millorada en ser-
veis. Un entorn natural conservat i no molt
més gran. 
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SESSIÓ ORDINÀRIA
14 de gener 2005

El Ple de la Corporació aprova:

1. Els esborranys de les actes de les ses-
sions plenàries del 16 de juny, 9 de
juliol, 10 de setembre, 29 d'octubre i
19 de novembre. Voten a favor CiU i
ELP-PSC, vota en contra ERC i s'absté
CPLC.

2. Una moció del grup municipal
Candidatura de la Concòrdia (CPLC)
proposant la creació d'un consell local
pel seguiment i control dels mitjans de
comunicació locals: revista “La Veu” i
canal de televisió “TV la Palma”. El
grup municipal de CiU presenta una
esmena en el sentit que primer cal
redactar el reglament de funcionament
d'aquesta comissió. La esmena s'apro-
va amb els vots de CiU i CPLC, l'abs-
tenció d'ERC i el vot negatiu d'ELP-
PSC. La moció esmenada s'aprova per
unanimitat.

3. Una moció del grup municipal d'ERC
proposant l'inici de treballs per tal que
el municipi pugui assolir en un futur
“la marca verda”. La moció inclou un
catàleg de propostes per als ciutadans,
que hauria de promoure l'Ajuntament,
amb la finalitat de reduir la producció
de residus. S'aprova amb el vots afir-
matius de ELP-PSC i ERC i l'abstenció
de CiU i CPLC.

Precs i Preguntes:

1. Es recullen els precs de la Sra. Cabero
(ELP-PSC), en el sentit d'arranjar la
calefacció de la Sala de Plens abans de
la propera sessió, i de la Sra. Joaniquet
(ELP-PSC), que demana que es facin
els advertiments pertinents a un pro-
pietari d'una finca que crema brossa
vegetal en un solar rodejat de cases i
que causa importants molèsties als
veïns. 
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s 2. El Sr. Riverola (ERC) demana perquè
se li ha denegat la possibilitat d'assis-
tir a l'Ajuntament a consultar la docu-
mentació els divendres al matí com
havia sol·licitat. L'alcalde contesta que
li ha semblat que l'horari d'atenció al
públic no era el més adequat per això
i que li ha ofert altres horaris que ell ha
rebutjat.

3. Contestant a dues preguntes del Sr.
Batlle (CPLC), el regidor d'urbanisme,
Sr. Guilera (CiU), informa que s'està
treballant en el Pla Parcial de Can Ollé
per tal que la Generalitat accepti la
reducció de la línia d'edificació de 25 a
18 metres i que, molt properament, es
traurà a licitació la contractació del
grup redactor del POUM (Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal),
que iniciarà els seus treballs de forma
immediata dins d'aquest any. 

4. El Sr. Segura (CiU), regidor d'hisenda,
contesta al Sr. Gràcia (ELP-PSC) que la
redacció del POUM es finançarà par-
cialment amb una partida d'inversions
de l'any 2004 que no ha estat utilitza-
da i que passarà al 2005 com a roma-
nent de crèdit. Es compromet a facili-
tar-li la identitat i quantia d'aquesta
partida en el proper Ple ordinari.

5. El Sr. Batlle (CPLC) pregunta sobre el
motiu pel qual s'ha adreçat una carta a
la Generalitat, sol·licitant l'ampliació
del servei d'assistència mèdica, escrita
en castellà. L'alcalde contesta que la
carta va ser redactada en castellà per-
què la Sra. Gallego (CiU), regidora de
Sanitat, s'expressa millor en aquesta
llengua. Demana disculpes pel fet de
no haver-se traduït la carta al català
abans dels seu enviament i afirma que
la llengua ordinària de comunicació de
l'Ajuntament ha de ser el català.

6. El Sr. Batlle (CPLC) pregunta sobre el
motiu i el cost de la visita de la regido-
ra Sra. Saenz-Torre (CiU) a La Palma
del Condado (Huelva). L'alcalde con-
testa que la visita respon a una invita-
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ció feta per l'Ajuntament de la Palma
del Condado a tots els municipis de
l'Estat Espanyol que duen la paraula
“Palma” al seu topònim per participar
a la “Fiesta de la Vendimia” que es
celebra a aquell municipi, i que ha ser-
vit per promocionar i donar a conèixer
el nostre poble. El regidor d'Hisenda,
Sr. Segura (CiU), es compromet a faci-
litar en el proper Ple ordinari la partida
pressupostària on s'ha imputat aquest
despesa i el seu import.

7. La regidora d'ensenyament, Sra.
Saenz-Torre (CiU), contesta a la Sra.
Cabero (ELP-PSC) que el nivell de par-
ticipació de l'Espai de Família s'ha
mantingut estable respecte a anys
anteriors i que durant el mes de gener
es duran a terme diferents iniciatives
per dinamitzar-ho.

8. L'alcalde informa, contestant una pre-
gunta de la Sra. Cabero (ELP-PSC),
que la idea de recollir diners per ajudar
a les víctimes del Tsunami de l'Oceà
Índic va sorgir de persones vinculades
a l'entitat “La Palma Solidària” i que
l'Ajuntament va oferir donar la màxima
difusió a aquesta iniciativa i un comp-
te corrent exclusiu al seu nom per
aquesta finalitat.

9. L'alcalde i la regidora de la Gent Gran,
Sra. Gallego (CiU), contesten una pre-
gunta de la Sra. Cabero (ELP-PSC)
sobre el Casal d'Avis, indicant que el
govern municipal té el màxim interès
en dinamitzar aquest casal i que està
obert a les iniciatives de tothom al res-
pecte. 

10. Respecte a les obres de la Plaça
Puigmajor, el regidor Sr. Guilera (CiU)
contesta a la Sra Joaniquet (ELP-PSC)
que la verificació de la legalitat de l'o-
bra s'ha de realitzar una vegada aques-
ta conclogui, per mitjà de la visita tèc-
nica que en ella mateixa es preveu.

11. El regidor d'Hisenda, Sr Segura (CiU),
contesta una pregunta del Sr. Gracia

(ELP-PSC) explicant que la llar d'in-
fants municipal es finança per mitjà de
les tarifes, dels preus del menjador i de
la subvenció aportada des de
l'Ajuntament. Aquest subvenció consis-
teix en l'import rebut de la Generalitat i
el diferencial que ha d'aportar
l'Ajuntament per assolir l'equilibri
econòmic del contractista. A més,
l'Ajuntament satisfà determinades des-
peses per mitjà dels contractes de ser-
veis comuns a totes les dependències
municipals (neteja, llum, etc.)

12. El Sr. Gracia (ELP-PSC) demana infor-
mació sobre el projecte de construcció
de la nova rectoria que ha presentat la
Parròquia i el seu pressupost. El regi-
dor d'urbanisme, Sr. Guilera (CiU),
informa que el projecte ha estat con-
sensuat entre l'Ajuntament,
l'Arquebisbat i la Parròquia, que te un
cost al voltant dels 200.000 Euros,
que el promotor de l'obra serà la
Parròquia i que l'Ajuntament actuarà
desenvolupant la gestió i el control. 

13. El secretari municipal, a instàncies de
l'alcalde, contesta una pregunta del Sr.
Gracia (ELP-PSC) explicant l'estat de la
tramitació de l'autorització de la línia
d'alta tensió promoguda per Endesa.

SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA

25 de gener 2005

El Ple es convoca per elegir, per sorteig, els
membres de les meses electorals que partici-
paran en el Referèndum sobre la Constitució
Europea que tindrà lloc el 20 de febrer de
2005. Es troben absents amb justificació els
regidors Sr. Guilera (CiU), Sr. Riverola (ERC) i
Sr. Gracia (ELP-PSC)



Ara toca parlar
dels traspassos.

Des del proppassat 15 de novembre de
2004, el Sr. Alcalde té al damunt de la seva
taula la decisió de la Generalitat -Comissió de
Traspassos-, pel que fa a l'import que
l'Ajuntament de la Palma ha de pagar a
Cervelló pel fet de la segregació:
159.400.637 Pta. (o 958.017,13 euros).
N'hi ha per tremolar.
A aquesta situació s'hi ha arribat per dos
errors molt greus:
El fet de negociar directament amb Cervelló,
ha convertit l'afer en un problema intern entre
Cervelló i la Palma, on la Generalitat -que va
ser qui va autoritzar la segregació, i per tant
n'és també responsable- queda al marge i
adopta un paper d'observador. Quan L'Entesa-
PSC era al govern mai vàrem negociar amb
Cervelló, sinó ben al contrari, directament
amb la Generalitat. La raó es obvia: la
Generalitat pot ajudar-te a pagar, i fins i tot, et
pot condonar una part del deute per qüestions
polítiques, per exemple. L'Ajuntament de
Cervelló això no ho pot fer mai.
El segon error greu ha estat creure's fil per
randa les tesis jurídiques, dutes a l'extrem, de
l'actual Secretari Interventor. Creure's que per-
què la llei diu que l'Administració ha de pagar
a 60 dies, només calia fer-se responsable dels
deutes de l'Ajuntament dos mesos abans de la
segregació, és d'una candidesa infantil o, no
sé què és pitjor, d'un orgull i soberbia que ara
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La Palma i la nova 
organització 
territorial

Segons afirmen tots els responsables polítics,
durant la present legislatura del Parlament de
Catalunya, a més del nou Estatut, es formu-
larà un nou model d'organització territorial del
país. Des de la Palma ens hem de mirar molt
bé com poden afectar el nostre municipi els
canvis que esdevinguin. Per començar, es pre-
veu unificar les actuals entitats metropolita-
nes (del transport, del medi ambient i la man-
comunitat de municipis) que apleguen els
municipis de la primera corona de Barcelona
en un sol ens que assumiria també com-
petències en matèria d'urbanisme. Amb tota
seguretat la Palma formarà part d'aquest ens,
tant per la nostra ubicació geogràfica, envol-
tats de municipis que ja són membres de la
Mancomunitat, com per la voluntat expressa
dels qui comanden aquest procés. Aquesta
integració ha de ser positiva per a la Palma
perquè ens ha de permetre accedir a uns
recursos i mitjans tècnics de qualitat que avui
ja presten servei als municipis de l'àmbit
metropolità. Hem de vetllar, però, perquè pel
camí no es redueixin les nostres competèn-
cies municipals ni se'ns imposi un model
urbanístic i territorial diferent del que consen-
suï la mateixa gent de la Palma. 
D'altra banda, la gran novetat de la nova orga-
nització territorial serà la divisió de Catalunya
en set vegueries: Girona, Alt Pirineu i Aran,
Catalunya Central, Barcelona, Camp de
Tarragona, Lleida i Terres de l'Ebre. Nosaltres
formarem part de la vegueria de Barcelona,
que ha d'agrupar les actuals comarques del
Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme, el
Vallès Oriental, el Vallès Occidental, l'Alt
Penedès i el Garraf. Se suposa que les vegue-
ries assumiran les competències de les dipu-
tacions provincials, més les que els delegui la
Generalitat. Pel que fa a la vegueria, cal espe-
rar que en ser una administració de nova
planta suprimeixi molts dels vicis adquirits
per les diputacions, que administren un pres-
supost quantiós sense unes obligacions cla-
res, una gran càrrega burocràtica i una escas-
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sa transparència. 
Pel que fa a la comarca del Baix Llobregat,
s'ha insinuat que es podria dividir en dues:
per una banda, els municipis metropolitans,
la Palma inclosa, i, per l'altra, tot l'entorn de
Martorell, que formarà una nova comarca que
algú ha anomenat el Pla de Montserrat. De
moment, però, no s'ha concretat res. Haurem
d'estar amatents a tot aquest procés.

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



L'opinió de la
Candidatura per la
Concòrdia

La Palma. Un poble de primera? Que més
voldríem la majoria del veïnat¡ De moment l'ú-
nic que de tan repetir-ho acabarà creient-s'ho
és el propi Alcalde i algun dels seus fidels
seguidors. És de domini públic que l'èxit de
qualsevol iniciativa, sigui a l'àmbit de l'em-
presa privada, d'un poble, i fins i tot d'un país,
depèn fonamentalment de la gent que hi està
implicada i principalment dels seus dirigents.
Conseqüentment, és poc provable que un
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L’opinió política
paguem entre tots. Algú havia d'haver intro-
duït el sentit comú a les negociacions.
Qualsevol ciutadà pot entendre que quan una
parella es separa, per més que s'hagin estimat
o odiat, es reparteixen els deutes i les obliga-
cions proporcionalment. Però aquesta era una
música que l'actual Equip de Govern no volia
sentir. I així era més rendible amagar el cap
sota l'ala i convocar reunions públiques on fer
escarafalls i clamar contra l'enemic comú.
És una llàstima, benvolgut Quim Obiols, que
els esforços que vas dedicar a resoldre la
qüestió i l'acord al qual vas arribar de 117
milions Pta., i el que és més important, un
préstec a 30 anys i a 0% d'interès per pagar,
s'hagin malmès pels interessos personals i de
partit de CiU. El Sr. Llop va boicotejar perso-
nalment l'acord al que havia arribat l'Entesa-
PSC, amb el vist-i-plau de la Consellera de
Governació, també de Convergència. Calia
només guanyar les eleccions a l'Ajuntament i
l'endemà la Generalitat ens lliurava el taló i
nosaltres (CiU), no pas ells (Entesa-PSC),
passàvem a la història. Però Sr. Llop, vostè no
va calibrar la possibilitat de què un cop guan-
yades les eleccions, a la Generalitat ja no hi
hagués la Consellera. Llàstima per Vostè, i
molt més per a tots els ciutadans de la Palma,
tant els que el voten com els que no. 
Moltes Gràcies.

Grup municipal d'Entesa per la Palma-PSC

poble governat per personal de tercer nivell
els uns; d'altres que tenint certa preparació
cultural, professional i/o política, dimiteixen
sense donar una explicació coherent ni als
seus electors ni a la resta del consistori. En
altres casos, les seves obligacions professio-
nals a la vida civil no els permet disposar del
temps necessari per dedicar-se seriosament
als assumptes del municipi. Amb l'escenari
descrit, la qualificació proclamada pel senyor
Alcalde sembla lluny d'ésser una realitat.
Un exemple. Com és possible que cap de les
propostes presentades al “Pla Únic d'obres i
Serveis” vigent per quatre anys, no obtingues
el “vist i plau” de l'Administració que adjudi-
ca les subvencions? Nosaltres tenim serioses
dubtes que la documentació presentada amb
la sol·licitud reunís els requeriments exigits
per tal d'acollir-se a dites subvencions, amb
possibilitats d'èxit. Malgrat les circumstàncies
polítiques dominants, no creiem que es tracti
d'un cas de discriminació política.
“La Veu”. Coincidint amb l'edició del núm.
14, corresponent al mes d'octubre del 2004,
la direcció de la revista va decidir l'eliminació
de la secció “cartes a la “bústia”, amb l'argu-
ment que el veïnat les trametria via internet.
Ja han passat set mesos de la carta del com-
pany Pedro Ardoy, datada el 28 de juny del
2.004. Ara n'hi han dues més. 
Considerant que el cost per pàgina -a càrrec
del contribuent- es d'uns 125 euros (unes
20.798 pts.), nosaltres opinem que una bona
part dels continguts no justifiquen la despesa.
La TV local. Amb data 30 de gener el progra-
ma d'emissions que apareix a la pagina web
de l'Ajuntament no està actualitzat. Continua
emetent-se el de la tardor del 2004 
El dijous dia 13 de gener, avanç de l'inici de
la programació apareixia la carta d'ajust i la
veu corresponent a la retransmissió d'un pro-
grama de radio de la cadena COPE, des de
Madrid, anomenat la “linterna”. Com és de
domini públic, és una cadena de radio a la
que, pels seus continguts, des de Catalunya
no tenim res per agrair-los-hi. El dilluns, dia
17, continuava el mateix programa.
El dimarts dia 18, a les set del mati, seguia la
mateixa situació. Al vespre, abans del Ple
extraordinari, vaig comentar, en persona, el
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fet amb el senyor R. Pascual i amb el regidor
senyor Segura i ambdós van assegurar-me
que no en tenien cap noticia. Fins i tot el sen-
yor Pascual va assegurar-me que en acabar el
ple aniria a posar-hi remei. A les 23 hores
seguia igual i a les 10:30 del dia següent
també.
Una vegada més en la història del nostre País,
hom va recordar aquella situació resumida en
la frase de “cornuts i apallissats”.
Finalment, el mateix dia 19 vaig telefonar
directament al senyor Alcalde i aquesta vega-
da la nostra protesta va ser atesa satisfactò-
riament.
Confiem que amb la creació de la Comissió de
seguiment i control dels mitjans de comuni-
cació de propietat municipal, proposada per
la nostra candidatura i aprovada per unanimi-
tat del ple ordinari del proppassat dia 14 de
gener s'evitin despropòsits com el comentat

Ramon Batlle i Gelabert
Regidor de CPLC

En el ple de novembre, on es van aprovar els
pressupostos de 2005, ERC la Palma, entre
d'altres aportacions, es va comprometre a
portar una sèrie d'iniciatives de protecció me-
diambiental amb el fi d'aconseguir la “MARCA
VERDA“.
Que vol dir això? Doncs que des de l'Ajun-
tament, amb la col·laboració de les associa-
cions, entitats i persones, es pugui treballar
en la sostenibilitat, amb unes actuacions que
defineixin clarament la voluntat de protegir el
medi ambient.
Actuacions que afecten a tots els col·lectius,
des dels comerços, escoles i principalment la
ciutadania.
MARCA VERDA, o si voleu dir-ho d'altra
manera “ POBLE SOSTENIBLE RESPECTUÓS

La Palma, 
municipi verd

AMB EL MEDI AMBIENT “, és una distinció
que altres administracions públiques d'àmbit
superior fan d'aquells pobles que han demos-
trat amb fets el seu respecte, estima i treball
per l'entorn.
Evidentment, quan es parla de medi ambient,
tot és molt lent, i els resultats no es donen
d'immediat. Encara estem lluny de països
com Alemanya, que fa molts anys que treba-
llen en el medi ambient. I és més, per posar-
vos un exemple, quan es va aprovar fa ja uns
anys la llei de residus a Catalunya, ni de bon
tros es van complir les expectatives. Amb això
el que vull dir és que ens falta molta cultura i
educació ambiental. I si som super-estrictes,
també podem caure en l'antipatia popular per
ser massa ecologistes.
La Palma, per les seves característiques, oro-
grafia i habitants, té les característiques ide-
als per ser un municipi verd i sostenible.
Ara bé, segons el nostre criteri, ha de ser des
de l'Ajuntament, i concretament des de la
regidoria de medi ambient, on es piloti la ini-
ciativa de que el nostre municipi vagi poc a
poc assolint uns objectius clars en la defensa
del medi ambient.
Aconseguir aquests objectius pot ser feina de
més de 5 anys, no ens desmoralitzem. Però si
es marca un calendari i n'hi ha la voluntat
clara de treballar en això, poc a poc podrem
anar fiscalitzant les actuacions, i al final,
quan demanem la MARCA VERDA, podrem
presentar una memòria de totes les actua-
cions fetes i dels objectius assolits.
Nosaltres, des de ERC la Palma, encara que
estem a l'oposició municipal, hem volgut
llençar la primera pedra i, com sempre he fet
i faig, m'ofereixo a col·laborar amb l'equip de
govern per tirar endavant aquest projecte i
ajudar en tot allò que calgui. I és per això que
ja en el passat ple ordinari del mes gener vaig
presentar les primeres aportacions, i durant
aquest any, en diferents plens ordinaris que es
celebrin, aniré presentant més propostes.

Christian Riverola 
Regidor d'ERC
esquerralapalma@hotmail.com
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A
genda cultural

AGENDA MARÇ 2005

11/3 L'hora del Conte a la Biblioteca
Municipal (a les 18 hores).

11/3 Ple municipal ordinari (a les 
20 h).

27/3 Cantada de Caramelles amb el
Grup de Cantaires i el Grup Infantil
la Quitxalla.

28/3 Ballada de Sardanes i cantada de
Caramelles (a les 19 h, a la plaça
Cervantes).

AGENDA ABRIL 2005

3/4 Festa de la vellesa, al Polisportiu.

17/4 Festa de la Solidaritat al
Polisportiu, organitzada per La
Palma Solidària.

23/4 Diada de Sant Jordi, al Casal de la
Gent Gran

24/4 Concert de Sant Jordi, al Teatre de
la Aliança Palmarenca

AGENDA MAIG 2005

13/5 Ple municipal ordinari (a les 20 h)

14/5 Esmorzar dels pagesos.

15/5 Festa Major de Sant Isidre. Ball,
Cercavila, gegants i  bastoners.

15/5 Concentració de cotxes d'època al
carrer Sant Isidre (a les 13 h).

15/5 Concert de tarda i ball (a les
18:30 h a la Aliança Palmarenca)

21/5 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 Aplec al Pla de Sant Joan.
Activitats diverses i dinar de ger-
manor.

28/5 Concert “Xapolina Roc” (a les 
23 h al Pla de Sant Joan)

SALUT MENTAL 
BAIX LLOBREGAT
Associació de Familiars

Espais de debat

10/3 Salut Mental i lleure. Sra. Tina
Ureña, cap de serveis de rehabili-
tació comunitària CPB. SSM.

7/4 Una nova experiència en l'Inserció
Laboral. Sra. Mar García, psicòlo-
ga del servei prelaboral.

12/5 Recursos d'Habitatge i Llars amb

Suport i Residències. Sra. Oti
Arenas, coordinadora dels serveis
de rehabilitació comunitària de
Sant Joan de Déu SSM i Sr. Marco
Antonio Álvarez, monitor de llars
amb suport.

16/6 Art-Terapia. Incidència de l'Art en
les emocions. Sra. Ana Gonzalez,
psicologa de rehabilitació de Sant
Joan de Déu SSM.

Tots els debats es faran a:
Espai 3, C/Murillo, 25 baixos,
Cornellà de Llobregat. Horari:
dijous de 18 h a 20 h




