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Bon Nadal:
La Palma, en el punt d'inflexió
Benvolgudes i benvolguts: Al tombant de l'any
m'agradaria posar damunt la taula de Nadal
els aspectes de la comunitat de la Palma que
parlen tant dels assoliments i neguits d'enguany com, sobretot, dels projectes per l'esdevenidor més immediat.
El fet que la Palma, per primera vegada, disposés d'un pressupost aprovat i en vigor des
del dia 1 de Gener de 2004, ha permès que
el número d'actuacions realitzades o en curs
hagi estat prou satisfactori. Aquest esforç pel
rigor pressupostari ens permet, a hores d'ara,
assumir despeses corrents i inversions que
sense aquesta política social i econòmica
serien impossibles d'afrontar.
Enguany s'ha treballat en tres grans projectes:
- La llar d'infants El Patufet, que ja ha estat
finalitzada i estàn funcionant a ple rendiment.
- La supressió del revolt i estretor de la Plaça
de l'Església, que es troba actualment en
execució.
- Supressió de barreres arquitectòniques.
Aquest projecte s'adjudicarà per concurs
públic durant l'any 2005 i comportarà l'arranjament de voreres, clavegueram,
il·luminació, soterrament d'alguns contenidors i la pavimentació i millora en la vialitat
de diversos carrers del municipi.
La Primera Expofira Mineral i Comercial ha
estat el revulsiu perquè, per una banda, la
Palma pugui enorgullir-se dels seus actius que
fins ara ha ignorat (la riquesa mineral) i, per
l'altra, ha estat el punt de partida per a un
impuls de les nostres entitats i del comerç
local que espera poder-se projectar envers
l'entorn comercial i, perquè no, al país.
L'orgull de la nostra identitat s'ha vist sortosament reforçat gràcies al descobriment que la
Palma i la seva gent som testimonis i hereus
de més de 1.000 anys d'història, la qual cosa
ja intuíem. És precisament aquesta herència
que ens enorgulleix i dóna encara major plenitud de sentit a la lluita de tanta gent i de
tants anys per la independència municipal
que, de sempre, hem merescut.
La nostra història, la identitat i el legítim
orgull de la nostra comunitat municipal no
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tindrien sentit si aquest projecte comú no tingués el punt de mira fixat en el futur. Per això,
jo diria que l'enquesta per a conèixer l'estat
d'opinió de la gent sobre el nostre poble ha
estat l'esdeveniment de projecció interna més
rellevant. Un total de 820 persones van dir
com veien la Palma i, a partir del que cadascú
coneix, quin poble voldria tenir. La participació, i tot el que d'ella se'n deriva, serà objecte
d'atenció preferent per a l'any que estem a
punt de començar.
L'èxit de la participació de les nenes i els nens
de la nostra escola en el Fòrum de les
Cultures, les xerrades i les sortides de la nostra gent gran, l'asfaltat de diversos carrers del
municipi, les obres d'arranjament de l'avinguda Catalunya, la neteja del perímetre forestal
del municipi o la posta a punt dels camins pel
cas d'incendis forestals o altres contingències,
donen testimoni tant de la vitalitat de la nostra societat civil com del funcionament municipal del dia a dia.
De cara a l'any que estem a punt d'encetar
m'agradaria destacar les línies d'actuació preferent: els serveis de neteja viària i de recollida d'escombraries i les ordenances de bon
govern, que hauran d'abordar problemes com
els derivats de les defecacions de gossos a la
via pública o els sorolls excessius en hores
nocturnes. Treballarem amb decisió per a
impulsar de forma significativa la millora dels
serveis de correus i de la salut pública perquè, encara que no són competència directa
de l'Ajuntament, afecten tota la ciutadania.
No cal dir que els treballs per a l'ampliació de
l'escola, l'esforç continuat i compromès per a
encoratjar la participació de la gent en el teixit
associatiu de les nostres entitats i el foment de
l'esport continuaran sent objectius de màxima
importància i en procés de millora contínua.
Finalment, vull agrair la comprensió que heu
tingut envers les dificultats derivades de la
posta en pràctica dels projectes. Juntament
amb l'equip de govern i del consistori, agraeixo les col·laboracions constructives adreçades
a fer del nostre un poble millor i, en nom de
tots, us desitjo pau, molt de diàleg i prosperitat per l'any vinent.
Josep Maria Llop i Rigol
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Telèfons
d’interès
Ajuntament de la Palma de Cervelló
Vigilants Municipals
Jutjat de Pau
Registre Civil
Consultori la Palma
Casal de la Gent Gran
Serveis Socials
Biblioteca
Aula d'Autoformació Pascual Ollé
Escola Pública "El Solell"
Llar d’Infants "El Patufet"
Poliesportiu Municipal
Camp de futbol

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

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

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

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

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

recuperen
la nostra
història
El jaciment arqueològic descobert arran de les
obres del revolt de l'Església, així com les troballes arqueològiques, ens han permès a la
població recuperar la nostra memòria històrica. Gràcies a les quatre tombes antropomorfes, datades als segles X-XI, podem afirmar
amb total seguretat el que fins ara era una
suposició, que la Palma és un poble mil·lenari.
L'arqueòleg director de les excavacions que
s'han dut a terme sota la Plaça de l'Església,
el Sr. José A. Cantos Rueda, ha realitzat un
treball exhaustiu que quedarà arxivat a la
Biblioteca de la Palma per la consulta d'estudiosos i ciutadans del municipi. En principi, el
jaciment arqueològic es pot dividir en dos sectors ben diferenciats, tant per les tècniques
constructives utilitzades com pel tipus d'estructures presents i la seva cronologia.
Aquests sectors són l'occidental, on s'agrupen
les estructures d'època medieval i que es
troba situat a la zona ocupada per la plaça, i
el sector oriental, que correspon a l'espai ocupat per l'antiga rectoria i pel jardí de la mateixa. En aquest lloc les estructures documentades es troben en relació a les construccions
d'època moderna o a l'ús de l'espai com a
cementiri durant aquest període.
Les restes més antigues trobades són el conjunt de quatre tombes antropomorfes, datades als segles X-XI, tres de les quals formen
un grup de tombes infantils. La presencia d'aquestes tombes sembla confirmar l'existència
d'una església d'aquesta època, molt probablement la primitiva església parroquial de la
Palma, al voltant de la qual s'hi aniria formant
un nucli poblacional. Aquesta apreciació es

basa en la troballa de restes de sis fonamentacions lligades amb fang que, malgrat que
encara no s'han pogut datar amb seguretat,
tots els indicis apunten a una cronologia d'època baix medieval. Al sector occidental
també s'han trobat dues sitges i dues cubetes
d'emmagatzematge, un fragment d'una llosa
gravada en una de les cares amb el que sembla un joc i dues monedes encara per netejar
i identificar.
Al sector oriental s'han trobat estructures
muràries que semblen formar part de l'església, més concretament de l'ampliació realitzada durant la segona meitat del segle XVIII
sobre una part dels terrenys del cementiri. En
aquest sector també s'han trobat diversos
ossos humans sense especial interès, varis
objectes religiosos provinents dels enterraments d'època moderna i una sèrie de fragments de ceràmica decorada en verd i manganès del segle XVII.
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Un casal

de i per a grans persones
Prop d'un centenar de persones més grans de
60 anys estan inscrites com usuàries per participar en les activitats que es presenten en el
Casal de la Gent Gran, al carrer Cadí, s/n. La
majoria d'activitats que es realitzen en el
Casal estan gestionades per una Comissió de
Treball integrada per en Jaume Alemany,
Víctor Vidal, Josep Font, Albert Guilera, Mercè
Rojals, Gil Ollé i la regidora de l'Ajuntament
Bea Gallego.
L'espai, situat en un entresol, obra les seves
portes per a totes les persones que estiguin
interessades en passar una bona estona.
L'horari d'obertura és de dilluns a diumenge
de cinc a vuit del vespre. Les trobades o
excursions que es realitzen periòdicament,
com la visita al Liceu, al Parlament de
Catalunya, així com la Marxa de la Gent Gran
del Baix Llobregat aplega de 60 a 70 persones.
En el Casal també es realitzen diferents cursos. En aquests moments es fan tres cursos,
el de català, l'ús d'Internet i un curs a iniciativa de Francesca Moré. Aquesta veïna de la
Palma va tenir la idea d'ensenyar a construir,
a totes aquelles persones interessades del
Casal, un àlbum personalitzat de fotos d'una
mateixa branca familiar de la respectiva persona ordenada per una continuïtat cronològica. Aquest curs gratuït es realitza en el mateix
Casal de la Gent Gran.
Cada mes es realitza un sortida cultural, juntament amb el Casal d'Avis de Corbera de
Llobregat, organitzat per Caixa Penedès i
Viatges Barceló. La darrera sortida es va realitzar al poble de Sant Ramon, a la comarca
de la Segarra.
Les activitats pròpies del Casal es complementen periòdicament amb xerrades temàtiques. Professionals dels respectius àmbits
imparteixen sobre la dieta de les persones
grans, l'exercici físic, la garantia dels electrodomèstics o la relació amb la família, entre
altres. Tanmateix, cada primer dimarts de
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mes hi ha un servei de presa de tensió arterial en la mateixa seu del Casal.
La tertúlia, les rialles, la propera sortida cultural, els acudits, les cartes, el dominó, les
novetats del poble, formen part de les tardes
al Casal de la Palma. L'Ajuntament té previst
al llarg de la legislatura continuar donant
suport a les activitats de les persones grans
així com d'anar millorant l'equipament que
actualment disposa el Casal.

la Veu

La Palma alça el

teló de Nadal
Les activitats nadalenques a la Palma es van
iniciar el passat dia 10 a la Biblioteca
Municipal, on el mensual Taller de Contes,
adreçat als més menuts del municipi, va estar
dedicat als Contes de Nadal. També el dia 10
es va celebrar a l'església de la Palma un
magnífic Concert de Nadal, a càrrec de la
Filharmònica del Prat de Llobregat. I no
podem oblidar la xerrada sobre consum en
dates nadalenques que es va oferir al casal de
la Gent Gran el dia 14, el 2on Torneig de
Nadal de la Federació d'Arts Marcials de
Catalunya celebrat el dia 18 al Polisportiu i la
Cantada de Nadales del Grup Infantil "La
Quitxalla" del dia 19 a la Parròquia de la
Palma.
I es que les festes de Nadal ja han arribat i
amb elles les acompanyen un munt d'activitats. El proper dimecres 22 hi ha una cantada de Nadales dels alumnes del CEIP El Solell
al Polisportiu i, a la tarda, es celebra la Festa
de Nadal al Casal de la Gent Gran. Com és
costum cada any, a les set de la tarda del
divendres 24 el grup "La Quitxalla" farà el
Pessebre Vivent al carrer de Sant Isidre. A
l'endemà, Dia de Nadal, i el 2 i 9 de gener hi
haurà la representació dels Pastorets d'en
Ramon Pàmies a l'Aliança Palmarenca, a
càrrec del Grup de Teatre de la Palma.
Abans de finalitzar l'any, els dies 27 i 28,
aquest darrer, dia dels innocents, hi haurà la
Diada nadalenca del bàsquet cadet al
Polisportiu. La Festa de Cap d'Any, que arriba
a la seva cinquena edició, amb l'orquestra La
Gramola i, a partir de dos quarts de quatre del
matí, amb el DJ JB Mir, ens donaran la benvinguda a l'any 2005. El primer dia del just
estrenat any se celebrarà el concert de Cap
d'Any per la coral infantil "La Quitxalla", a
l'Aliança Palmarenca. I dels dies 3 al 5 de
Gener el Polisportiu municipal acollirà el 2on
Saló de la Infància de la Palma, del qual s’informa en aquesta mateixa revista.
I no podem oblidar la clàssica i esperada

cavalcada de Reis amb Melcior, Gaspar i
Baltasar que arriben amb les seves carrosses
acompanyats del seguici habitual i d'una
xaranga, "La Fiesta", amb el posterior lliurament de les cartes dels més menuts i, perquè
no, també dels més grans. El recorregut
comença a la plaça 11 de setembre i finalitza
al Polisportiu.
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Aparcament i mobilitat sostenible:

objectiu de l’Ajuntament
per a promocionar el
comerç local

En el 2003, el dèficit de places d'aparcament
al centre de la Palma era evident. Des de les
hores ençà l'Ajuntament ha fet diferents
actuacions per tal que la zona comercial del
municipi s'alliberi d'aquesta mancança. En
aquest sentit, es van asfaltar de nou i pintar
zones d'aparcament als carrers Cadí i
Montseny i en el carrer amb més circulació es
van crear places d'aparcament de zona blava
gratuïtes. La Palma compta amb una acceptable oferta d'aparcaments per a residents,
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però té un dèficit important de places d'aparcament de rotació. L'Ajuntament ha fet un
esforç important per incrementar el nombre
de places d'estacionament blau. Per això, a
partir de finals de mes, a ambdues voreres de
l'Avinguda Catalunya s'ubicaran més places
d'aparcament rotatori.
Des del 2 de gener d'enguany es van habilitar
a l'Avinguda Catalunya 14 places d'estacionament amb horari limitat. La durada d'estacionament màxim permès és de 45 minuts, a

la Veu

els vianants, ens ha de permetre gaudir d'una
Palma de qualitat, racional i a la mida dels
seus habitants sense, al mateix temps, posar
en perill ni el dinamisme ni l'activitat econòmica del nostre municipi. Vianants, conductors, comerciants i gestors polítics i econòmics haurem de dissenyar l'ús més adient
dels espais compartits. Aquest model de funcionament ens demanarà construir i creure
en el pacte de la mobilitat sostenible en el
que tots, sense excepció, hi hem de tenir
cabuda.
partir dels quals la permanència en el mateix
estacionament és objecte de sanció administrativa. L'horari de les places blaves és de 9 a
13.30 hores i de 17 a 20 hores en els dies
feiners, i els dissabtes de 9 a dos quarts de
dues. El control horari es fa amb el corresponent disc de senyalització que s'ha de
col·locar a la part de davant del vehicle. El
disc de senyalització horària es pot aconseguir gratuïtament a l'Ajuntament o als
comerços adherits a l'Agrupació de Comerciants de la Palma.
L'estructura vial i els espais de propietat privada, situats a l'entrada del municipi, fa que
la zona d'aparcament no vagi de la mà, de
moment, d'un espai lliure de passeig pels vianants en les voreres de l'Avinguda Catalunya.
En aquest sentit, l'Ajuntament estudia alternatives i possibles ubicacions de zona d'aparcament per tal de descongestionar el centre
de la vila i facilitar el flux de gent per les voreres. L'arranjament de la zona destinada a
aparcaments, situada al final del C. Sant
Jordi, just sota de la benzinera, vol ser un
exemple provisional i precursor de les zones
d'aparcament estable, que han de facilitar la
progressiva descongestió de les voreres.
Per això, l'objectiu de la zona blava de
l'Avinguda Catalunya és facilitar l'accés al
comerç local i a la zona amb més activitat
comercial de la Palma. Aquest compromís és
un dels objectius del Pacte per la Mobilitat
que es vol endegar des de l'Ajuntament.
De fet l'aparcament, en totes les seves formes
i usos, constitueix un element molt important
en el model de mobilitat sostenible que
impulsa i vol continuar impulsant l'Ajuntament. Aquest model, basat en el respecte
entre els usuaris de les zones d'aparcament i

L'Agrupació de Comerciants
organitza el II Saló de la
Infància de la Palma.
Del 3 al 5 de gener l'Agrupació de Comerciants de la Palma (ACP) organitza, amb
la col·laboració de l'Ajuntament, el Segon
Saló de la Infància al nostre municipi. A partir del dilluns 3 de gener, a partir de les tres
de la tarda, trobarem simultàniament al
Polisportiu de la Palma les següents activitats: inflables, un trenet, un espai de caricatures, un parc infantil fins a 2 anys, una
casa de boles, jocs de gegants, un tennistaula, jocs d'ordinador cedits per SAI, un
taller de maquillatge amb la col·laboració de
Palma Sol i un ambient musical amenitzat
per en DJ Joan Garcia de Can Via. Per segon
any consecutiu, l'ACP dibuixarà un somriure
a tots els infants palmarencs. L'Agrupació,
amb aquesta iniciativa, s'implica íntegrament en el teixit associatiu del poble i en
l'impuls d'activitats amb una repercussió
més que positiva per a tots i totes les i els
vilatans.
Però l'ACP no s'atura només en aquestes
activitats. En el mateix polisportiu, els dies
3 a la tarda i 4 al matí, el Màgic Trèvol
donarà un diploma en els seus tallers de
màgia. El dia 4 el Biliol ens farà riure amb el
seu espectacle de Globoflexia i, a la tarda, hi
haurà una sessió de ball després d'una desfilada de models molt especial. I, per finalitzar, els dies 4 i 5, amb la col·laboració dels
vigilants de la Palma, es farà un curs d'educació vial en una pista de karts de pedal. Per
participar al Saló de la Infància cal comprar
a les botigues i empreses industrials adherides a l'ACP.
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Unes ordenances fiscals
amb més i majors bonificacions
El passat 29 d'octubre, el Ple de l'Ajuntament
de la Palma va aprovar les ordenances fiscals
per a l'any 2005, amb els vots a favor dels
grups municipals de Convergència i Unió i
Esquerra Republicana de Catalunya, l'abstenció del grup de la Candidatura per la
Concòrdia i el vot en contra del grup de
l'Entesa per la Palma-Partit dels Socialistes de
Catalunya.
Aquestes ordenances introdueixen moltes
bonificacions per tal d'ajudar les persones de
la Palma amb necessitats objectives. Així,
s'ha establert una bonificació del 20% de la
quota de l'Impost de Bens Immobles (IBI) per
a famílies nombroses que, a més, gaudiran
d'una bonificació d'entre el 43% i el 48% en
la taxa de recollida d'escombraries. També els
majors de 65 anys, els pensionistes i les persones amb discapacitat reconeguda superior
al 60% gaudiran d'aquesta bonificació en la
taxa de recollida d'escombraries i, a més,
podran fer ús dels serveis del Polisportiu
municipal a una quota molt reduïda.
Altres bonificacions que s'introdueixen o s'amplien són les relacionades amb l'Impost sobre
Construccions i Obres. Així, gaudiran d'un
95% de bonificació de l'impost totes les
actuacions que serveixin per incorporar l'energia solar com a font de generació d'energia
elèctrica o tèrmica per autoconsum, la construcció de vivendes de protecció social, les
actuacions que afectin edificis integrants del
patrimoni cultural o estiguin subjectes a protecció dins del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal, les obres de reforma o instal·lació
d'elements per a complir la normativa sobre
supressió de barreres arquitectòniques i les
obres de rehabilitació de façanes.
També es manté la bonificació del 100% de
l'Impost sobre Vehicles de tracció mecànica
per als vehicles històrics o aquells que tinguin
més de 25 anys d'antiguitat.
Cal destacar el fraccionament del rebut de les
escombraries en cas de domiciliar els seu
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pagament, a l'igual que ja succeeix ara amb
l'IBI.
Les taxes per a prestació de serveis esportius
presenten moltes novetats. Es crea la quota
de manteniment, que permetrà que un soci
del Polisportiu es doni de baixa temporal, per
vacances o altres motius, i pugui després tornar a donar-se d'alta sense haver de pagar la
matrícula. S'incrementen els descomptes per
matrícula quan es fan socis 2 o més persones
de la mateixa unitat familiar. Fins ara, aquests
descomptes eren del 10% a partir de la 3ª
persona. El 2005 es faran descomptes creixents: per a 2 socis el 10%, 3 socis el 15%,
4 socis el 20% i 5 o més socis de la mateixa
unitat familiar el 25%. Si es paga de cop 6
mesos de quota de soci es tindrà dret a un
mes gratuït, i si es paga de cop 12 mesos de
quota de soci es tindrà dret a dos mesos addicionals gratuïts. Si es porta un soci nou es
gratificarà amb una quota mensual gratuïta.
La quota de lloguer de la pista poliesportiva
es redueix a la meitat per a menors de 18
anys.
Per últim, i a l'igual que en anys anteriors, no
es troben subjectes a taxes els fets imposables realitzats per entitats o associacions del
municipi amb les quals l'Ajuntament de la
Palma de Cervelló hagi concertat accions de
foment, sempre que es refereixin o siguin
mitjà necessari per a l'assoliment d'aquesta
acció.
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Per què s'augmenten les escombraries?
· Perquè cada cop son més el nombre de
tones de residus que es generen per persona i dia.
· Perquè els costos d'eliminació dels residus (la tarifa de l'abocador de Vacarisses
i el Cànon de l'Ajuntament de Vacarisses)
s'han incrementat considerablement l'any
2004.
· Perquè el servei de recollida d'escombraries ha estat sempre deficitari des que la
Palma es va constituir com a municipi
independent.
· Perquè es necessari apropar les tarifes de
la taxa al cost real del servei.

· Perquè volem millorar el servei de recollida, tractament i eliminació de residus
sòlids urbans.
· Perquè volem potenciar la recollida selectiva de residus.
· Perquè volem incorporar la recollida de
residus orgànics, que té un alt cost.
· Perquè volem tenir contenidors soterrats.
· Per avançar en la línia de dotació de més
mitjans.
· Perquè volem apostar per una nova cultura mediambiental.

Tarifa 2005
Habitatges quota reduïda: 59,08 euros/any
Vivendes plurifamiliars:
103,46 euros/any
Habitatges unifamiliars:
113,82 euros/any

Costos estimats:
168.830 euros/any
Ingressos estimats: 146.642 euros/any
Aportació municipal: 22.188 euros/any
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L’avinguda Catalunya

transitable de cap a peus
Amb la construcció de la nova vorera prevista
al projecte d'eixamplament de la carretera al
seu pas pel revolt de la plaça de l'Església i la
urbanització de l'avinguda Catalunya entre els
números 118 i 126, serà possible anar a peu
d'un extrem a l'altra de l'avinguda sense
necessitat de passar per terrenys sense vorera
ni de fer la volta per un altre carrer.
Malauradament, segueixen existint importants barreres arquitectòniques, sobretot perquè a causa de la manca d'aparcaments s'ha
de permetre l'estacionament de vehicles
damunt la vorera situada entre el carrer Cadí
i el carrer Canigó.
Pel que fa a l'eixamplament de la carretera
BV-2421 al revolt de la plaça de l'Església, ja
s'ha enderrocat el mur de la plaça i s'ha instal·lat la nova defensa metàl·lica del carril
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descendent, per damunt del carrer de Sant
Isidre. Així es dóna per finalitzada l'afectació
permanent d'un carril de la carretera, sens
perjudici que hi pugui haver noves interrupcions puntuals per necessitats de l'execució
de l'obra. A partir d'aquest punt es procedirà
a construir el nou mur de la plaça i la nova
vorera, que se situarà a la dreta del carril
ascendent.
En quant a la Urbanització de l'Avinguda
Catalunya, 118-126, les obres avancen amb
la construcció de la vorera, que en alguns
punts comporta la substitució de la vorera
existent per adaptar-la al nivell correcte. En el
decurs de l'obra se suprimiran els pals d'electricitat que es troben en aquest tram i els
cables es graparan a les parets o, segons el
cas, se soterraran.
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Més protecció

per al poble
i el bosc
Una de les característiques més emblemàtiques de la Palma d'avui és el nostre ric entorn
forestal. La seva gestió no és senzilla atès que
els boscos són en terrenys privats i la seva
explotació no resulta rendible. L'ajuntament
es veu limitat a l'hora d'actuar-hi, però conjuntament amb la Diputació i l'Agrupació de
Defensa Forestal (ADF) s'ha impulsat l'execució de les previsions del pla de prevenció d'incendis, consistents en l'arranjament i obertura d'un seguit de camins forestals que es consideren bàsics per assegurar que en cas d'incendi els equips d'extinció puguin accedir als
focus amb la màxima celeritat per evitar-ne
l'extensió.
Amb l'obertura de la nova via que uneix el
camí del cementiri amb la pedrera del Turó
Roig a Pallejà es dóna per ultimada la part
principal de la xarxa viària bàsica municipal
de prevenció d'incendis forestals. Hores d'ara
ja s'està elaborant la revisió del pla de prevenció que contempla les actuacions que
caldrà portar a terme des de l'any 2005 fins a
l'any 2009. Es tracta d'obres de manteniment
dels camins, senyalització, dotació d'hidrants
i instal·lació de tancament amb cadenes per
impedir el pas pels camins de vehicles aliens
als que han de realitzar les tasques de prevenció i extinció d'incendis i a la propietat.
D'altra banda, durant aquest any 2004, s'ha
aprovat el plànol de delimitació de les urbanitzacions i nuclis aïllats del municipi que han
de fer la neteja de la seva franja perimetral,
l'espai de 25 metres d'amplada on s'ha d'esclarir la vegetació arbòria i arbustiva, entre les
edificacions i la massa boscosa.
En aquesta línia, l'ajuntament va contractar
l'empresa Forestal Catalana, S.A., dependent
del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat, que va portar a terme la neteja
de la franja perimetral contigua al nucli urbà.
Per a l'any 2005 s'han pressupostat 6000

Euros perquè la Urbanització de Can Vidal
pugui executar la seva franja, xifra que s'afegeix als 3000 Euros que ja es van consignar
l'any 2004 perquè l'entitat de conservació de
la urbanització encarregui aquesta actuació.
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Noticies breus
La Palma es mou
La Palma s'adhereix a la
campanya de Creu Roja Joventut
"Desarma els teus Jocs".
L'Ajuntament de la Palma s'ha adherit
enguany a la campanya de sensibilització de
l'ús de la joguina no bèl·lica. La campanya
recomana que es comprin o s'usin jocs que
fomentin la creativitat i la imaginació entre els
nens i les nenes, que en facilitin la seva sociabilitat i participació, que estiguin adaptats a
les seves edats i que fomentin valors com la
solidaritat, la tolerància i la igualtat. L'objectiu
és aconseguir que la violència i la discriminació no formin part de l'educació i l'aprenentatge dels nens i de les nenes.

Tots els grups polítics donen
suport a la Federació Catalana de
Patinatge.
El passat 19 de novembre tots els grups
municipals de la Palma van donar ple suport
a que la Federació Catalana de Patinatge fos
membre de ple dret de la FIRS. Aquest esdeveniment, que s'havia de ratificar el passat 26
de novembre a Fresno, després de la victòria
aclaparant de la Selecció Catalana de Hoquei
al mundial B disputat a Macau, possibilitava
disputar l'any vinent el Mundial A, i representava, definitivament, el reconeixement de l'esport català en l'àmbit internacional en aquesta modalitat i permetia l'impuls en moltes
altres modalitats esportives.

La Regidoria de Sanitat demanda
un metge o metgessa per la franja
del matí i la tarda.
El CAP de la Palma actualment atén a una
població de 2.400 persones, ateses per un
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únic metge de família en franja horària de
matí. Arran d'aquesta anomalia, que fa que
tant la dedicació de temps a cada pacient
com la disponibilitat del metge es trobi a uns
nivells molt inferiors als que s'ha fixat des del
Departament de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya com objectius mínims indispensables, un màxim de 1.500 pacients per metge,
la Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament ha
sol·licitat a la Generalitat, amb el suport de
tots els grups municipals, donar cobertura a
l'horari de tarda.

La família Espuña agraeix la
solidaritat dels ciutadans
i la policia local de la Palma.
El proppassat dilluns 8 de novembre la germana de la vilatana Margarita Espuña va patir
una greu hemorràgia cerebral al seu domicili
de la Palma La família Espuña va transmetre
a l'Ajuntament el seu agraïment a tots els
veïns, coneguts, amics i, en especial, als
agents de la policia local de la Palma, en J.M.
Casas i J. M. González, el suport i l'ajuda
rebuda en aquells moments i durant els dies
posteriors, i va sol·licitar que així constés en
la revista La Veu.

Participacions anul·lades del
número 16992.
La Junta Directiva de la Unió Esportiva la
Palma comunica que, per robatori, ha estat
anul·lat el talonari número 14 de les participacions corresponents al número 16992 del
sorteig de loteria de Nadal que es celebrarà a
Madrid el proper 22 de desembre. Les participacions anul·lades son les numerades del
0651 al 0700.
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Les sensacions de la

Primera Expofira Mineral
de la Palma
Joaquim Callén, President del Grup Mineralògic Català
Quarsos, calcites, galenes, fluorites,..., tot de
meravelles provinents de les mines i de les muntanyes d'arreu del món es varen poder veure a la
PRIMERA FIRA DE MINERALS DE LA PALMA.
Però no tan sols d'arreu del món. Val a dir que
també hi havia una pedra de més enllà, de fora
de la Terra. I no penseu que es tractava d'un
meteorit, sinó de quelcom molt més extraordinari. A la Sala d'Exposicions es va poder veure
una pedra insòlita, un fragment de roca lunar. Si
bé de petites dimensions, doncs l'exemplar no
depassa els quatre centímetres, es munta enlairat damunt d'un suport per poder-lo veure per
tots costats. De color fosc, s'assimila en el seu
aspecte i en la seva composició al que a la Terra
classifiquem com a basalt. Aquest exemplar va
ser una donació personal de la NASA a en
Joaquim Mollfulleda ara fa uns 15 anys.
Actualment es guarda al Museu de Minerals
Joaquim Mollfulleda d'Arenys de Mar i n'és un
dels pocs exemplars que varen arribar a Europa.
La petita mostra de roca lunar va ser transportada i exposada amb mesures de seguretat
excepcionals. Val a dir que el fet que el Museu
de Minerals Joaquim Mollfulleda hagi permès la
sortida d'aquesta peça única de la seva vitrina al
Museu per a ser exposada a l'exposició de La
Palma es deu a l'amabilitat del seu director, el
conegut col·leccionista en Joaquim Mollfulleda.
Però també cal fer una repassada dels minerals
"terrestres". I, és clar, cal començar pel quars.
Vàrem tenir ocasió de poder veure uns cristalls
excepcionals per la seva mida, transparència i
qualitat procedents del Brasil. D'antic, el quars
és una pedra mítica símbol del poder, el seny, la
saviesa i la justícia. L'ametista és la varietat
morada o violeta del quars i és la pedra que
llueixen a l'anell les altes jerarquies eclesiàstiques, la pedra dels bisbes per excel·lència. I d'ametistes també en varen poder veure a la Fira de
la Palma. Geodes o cavitats entapissades de
puntes hexagonals de cristalls lila i violetes, de
gran bellesa i d'intens color eren exposats en
diferents indrets de la Fira. Turmalines, fluorites
de diversos colors, pirites de gran lluentor i en
cristalls de gran mida procedents del Perú i de
la Rioja, minerals de la Xina, quarsos, calcita,

piromorfites en peces molt originals, acolorides i
de gran impacte, varen atreure les mirades dels
visitants.
Els col·leccionistes de totes les edats varen tenir
un bon assortit de peces entre les que triar per
realitzar les seves compres. Una de les parades
que va atreure més l'atenció va ser la de la pedra
polida, treballada i muntada en collarets, polseres i penjolls. Tot de pedres fines, pedres semiprecioses i gemmes de tots colors i formes varen
ser una de les atraccions principals. Cornalines,
sardònix, granats, corindons, àgates, ull de tigre,
òpals, prasis... muntats tot fent collarets, polseres o penjolls i arracades per lluir-les o com a
pedres de l'horòscop o de bon averany.
A la Sala d'Exposicions es va poder admirar una
part de la col·lecció Foj, de Molins de Rei. Les
peces més notables exposades eren un interessant assortit d'ous de dinosaure, la característica més notòria dels quals n'és que el material de
fossilització no és la calcita o la roca calcària,
com és habitual, sinó que són fossilitzats per
material silícic. En ocasions extraordinàries,
com és el cas amb aquests ous, el gel de sílice
es diposita en capes concèntriques d'intens color
tot formant àgates i jaspis.
Cal esmentar la contribució d'en Martí Pie al
coneixement de la prehistòria de la Palma.
Aquest historiador i estudiós ha investigat des
de fa anys la misteriosa carassa de Tabà, curiosa forma ciclòpia esculpida a la cinglera prop de
l'Aristot i per damunt del Mas Tabà, i que domina la Palma i la part baixa de la Vall de
Rafamans i tanca els espadats i penya-segats de
Corbera. L'origen d'aquesta curiosa figura és
incert, doncs encara en Martí Pie no ha pogut
determinar si és d'origen totalment natural fruit
de la casualitat, és esculpida per l'home primitiu
o, fins i tot, el que podria ser força probable,
mixt. El cas és que se li suposa una antiguitat
d'almenys sis mil anys i que, en diverses coves i
cavitats de la roca properes, s'ha trobat restes
ceràmics. Però a despit del seu origen, el veritablement important és que es tractes d'un indret
de culte, sagrat o màgic de l'home primitiu. La
carassa de Tabà és una figura que ens aboca a
l'inquietant abisme del temps i del desconegut.
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Recepta de cuina
Tallarines amb fruits
de mar
Ingredients per a 4 persones:
1/2
1
2
1
4
1

quilo de pasta de tallarines fresques
dotzena de gambes
dotzenes de musclos
ceba
tomàquets
julivert
pebre
got de vi blanc
orenga

Les gambes:
Recorda no llençar el cap i la closca de les
gambes un cop les hagis pelades i les hagis
fregides.
Preparació del plat:
En una cassola amb oli ben calent fregim les
gambes. Un cop fregides les deixem reposar i
les pelem. Les separem en un plat. Paral·lelament anem fent els musclos al vapor.
En la mateixa cassola i el mateix oli on hem
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fregit les gambes, sofregim la ceba tallada a
trossets ben petits. Un cop tenim la ceba daurada afegim els 4 tomàquets (prèviament ratllats). En acabat el sofregit afegim el got de vi
blanc.
Ara, amb el cap de les gambes i la closca que
hem guardat les incorporem en un colador
xinès i les triturem amb un morter. La salsa
que de la trituració en surti l'aboquem a la
cassola.
Tot seguit reduïm i afegim el pebre, el julivert
i l'orenga. Incorporem les gambes i els musclos (prèviament traiem les closques).
Després d'haver bullit les tallarines fresques
les aboquem a la cassola i ho deixem reposar
dos minuts tot remenant-ho. Ja podem servir
el plat a taula.
Recepta gentilesa de:
Restaurant Bon Àpat
Carrer de Montseny, 16
La Palma
Telèfon: 936 720 831
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Gent de la Vall

Xavier Bru, president de l'Agrupació de
Comerciants de la Palma i peixater
de Fruits de Mar
Què milloraria de la Palma?
Les infrastructures, sobretot les de serveis: la
il·luminació, correus, els parcs...
Un record de la Palma?
Can Pongem. El tros de muntanya endins. Per
on surto a fer exercici.
Una estació de l'any?
L'hivern
Què regalaria a tots els ciutadans de la
Palma?
Un llibre.
Com s'imagina la Palma d'aquí a vint anys?
No molt més canviada. Amb un sostre d'habitants de 5.000 persones. Una mica més gran
que ara i amb més infrastructures.
Què li desitja a la Palma pel 2005?
En general, molta prosperitat.

Un lloc per passejar?
Can Pongem... el tros de muntanya endins
fins la Pedrera.
Quin peix recomana per menjar el dia de
Nadal?
El rap, ni molt car ni molt barat.

?

Denominació
d'origen

Sabíeu de quin segle daten els óssos
dels nostres avantpassats trobats al revolt de l'Església?
Els més antics daten del segle X

Els Pastorets o la Cavalcada de Reis?
Els Pastorets
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SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA
29 d'octubre 2004
Un dels punts de l'ordre del dia d'aquesta sessió és la presentació i aprovació, si s'escau,
de les modificacions per a l'any 2005 de les
ordenances fiscals. A l'inici del Ple es presenten quatre esmenes a aquest projecte d'ordenances, una per part del grup municipal de
CiU i tres pel grup municipal d'Entesa-PSC:
Esmena 1, presentada per CiU. Consisteix en
incorporar a les ordenances fiscals una taxa
per a la utilització privativa de la Sala de
Plens Municipal per realitzar activitats d'interès privat, llevat que es tracti d'actes organitzats, participats o en que col·labori
l'Ajuntament o quan es tracti de reunions dels
òrgans de les entitats urbanístiques col·laboradores del municipi. S'aprova l'esmena per
unanimitat.
Esmena 2, presentada per ELP-PSC, en el
sentit de reduir el tipus de gravamen de
l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres (ICIO) del 4% al 3%. Es desestima l'esmena amb el vots de CiU, ERC i CPLC. Vota
a favor de l'esmena ELP-PSC.
Esmena 3, presentada per ELP-PSC. Se
sol·licita incloure una bonificació en l'Impost
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
(ICIO) del 95% de la quota quan es tracti
d'habitatges de protecció pública. S'aprova
l'esmena per unanimitat.
Esmena 4, presentada per ELP-PSC, per tal
de mantenir la taxa de recollida d'escombraries en el mateix import que la de l'any 2004.
Es desestima l'esmena amb el vots de CiU,
ERC i CPLC. Vota a favor de l'esmena ELPPSC.
El Ple de la Corporació aprova:
1. Modificar l'ordenança tributària per a l'exercici 2005, incloent-hi les dues esmenes
aprovades amb anterioritat, i sotmetre-la a
informació pública durant 30 dies. Voten a

favor CiU i ERC. S'abstenen ELP-PSC i
CPLC.
2. Modificar el pressupost de l'exercici 2004 i
sotmetre'l a informació pública durant 20
dies.

SESSIÓ ORDINÀRIA
19 de novembre 2004
Aquest Ple es realitza amb l'absència justificada del Sr. Ramon Batlle (CPLC).
El Ple de la Corporació aprova:
1. Les xifres de població proposades per l'INE
corresponents a la revisió anual del padró
municipal d'habitants de la Palma de
Cervelló a 31 de desembre de 2003
(2.898 habitants). Tots els regidors presents voten a favor.
2. Proposar com a titular del Jutjat de Pau de
la Palma de Cervelló al Sr. Josep Riba i,
com a suplent, a la Sra. Anna Pascual.
Vota a favor CiU. Voten en contra ELP-PSC
i ERC.
3. Acceptar una subvenció de 196.731,89
Euros, atorgada per la Generalitat de
Catalunya dins del Pla Únic d'Obres i
Serveis de Catalunya (PUOSC), anualitat
2003, destinada a l'obra d'eixamplament
de la carretera al seu pas sota la Plaça de
l'Església. Voten a favor CiU i ERC. Vota en
contra ELP-PSC.
4. Modificar el pressupost de l'exercici 2004
en el sentit d'incorporar una subvenció de
100.000 Euros concedida per la Diputació
de Barcelona, també per a l'obra d'eixamplament de la carretera, i donar de baixa
un
projecte,
ja
desestimat
per
l'Ajuntament, d'arranjament dels terrenys
on es volia construir inicialment la nova
escola. Això permet alliberar 175.000
Euros del préstec atorgat per l'ICF l'any
2003. Voten a favor CiU i ERC. Vota en
contra ELP-PSC.
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6. Nomenar representants de l'Ajuntament de
la Palma de Cervelló a la comissió de delimitació dels termes municipals de Cervelló
i la Palma el Sr. Albert Guilera (primer
tinent d'alcalde i regidor de CiU), la Sra.
Núria Casamada (segona tinent d'alcalde i
regidora de CiU), el Sr. Joan Gracia (regidor de ELP-PSC), el Sr. Josep González
(Secretari municipal) i la Sra. Carme
Morató (Arquitecte municipal). Voten a
favor tots els regidors presents.
7. Una moció conjunta, a iniciativa del grup
municipal de CiU, referent a la sol·licitud
al Departament de Salut Pública de la
Generalitat de l'efectivitat de la creació de
la Nova Àrea Bàsica de Salut de Corbera i
la Palma i a l'adhesió de l'Ajuntament de la
Palma de Cervelló a la campanya popular
de recollida de signatures per sol·licitar
l'assistència mèdica al CAP de la Palma en
horari de matí i tarda. S'aprova per unanimitat dels regidors presents.

2. Responent a una pregunta del Sr. Gràcia
(ELP-PSC), l'alcalde i el secretari municipal
expliquen la situació legal en que es troba
la llicència a Fecsa-Endesa per construir la
línia elèctrica d'alta tensió.
3. Contestant a la Sra. Cabero (ELP-PSC), l'alcalde informa que s'iniciaran diverses
actuacions per condicionar, dins d'aquest
any 2004, alguns parcs infantils, i que la
resta es condicionaran l'any 2005. També
s'arranjarà l'any vinent el camí d'accés a les
Cases de l'Aristot.
4. La Sra. Cabero (ELP-PSC) demana al regidor d'Esports, Sr. Segura (CiU), que expliqui la problemàtica suscitada amb la
Penya Barcelonista la Palma sobre l'utilització de la pista del Polisportiu. El Sr.
Segura comenta que el problema radica en
la saturació actual de la pista polisportiva,
que l'Ajuntament ha allargat l'horari de tancament del Polisportiu per tal d'ampliar el
servei i que ha invertit en la compra d'unes
cistelles de bàsquet per a la Pista de
l'Escola, que ha ofert també al club per als
seus entrenaments. Les diverses alternatives proposades no han estat acceptades.
El Sr. Segura es compromet a seguir parlant per arribar a una solució satisfactòria
per ambdues parts.

8. Una moció conjunta, a iniciativa del grup
municipal de CiU, "per un retorn íntegre"
dels documents catalans expoliats a
Salamanca. S'aprova per unanimitat dels
regidors presents.

5. L'alcalde explica, a instàncies de la Sra.
Cabero (ELP-PSC), que la Regidoria de
Cooperació la té assumida ell mateix i
exposa els criteris d'aquesta regidoria en
matèria de subvencions.

9. Una moció conjunta, a iniciativa del grup
municipal d'ERC, referent a la participació
de les federacions esportives catalanes en
competicions internacionals de caire oficial. Tots els regidors presents voten a
favor.

6. La Sra. Cabero (ELP-PSC) pregunta com es
pagaran les despeses generades per la
nova escola-bresol el Patufet i el Sr. Segura
(CiU) respon que aquestes despeses estan
incloses dins el capítol 2 del pressupost
municipal.

Precs i Preguntes:
1. El Sr. Gracia (ELP-PSC) pregunta sobre el
projecte d'ampliació de l'escola. La regidora d'ensenyament, Carme Saenz-Torre
(CiU), exposa els terminis previstos, que
no inclouen iniciar les obres dins l'any
2005.

7. La Sra. Joaniquet (ELP-PSC) vol saber com
i qui escolleix les xerrades que s'imparteixen al Casal de la Gent Gran. La regidora
Beatriz Gallego (CiU) explica que, habitualment, és la Comissió de Treball del Casal
qui les escolleix, però que les dues últimes
han estat escollides per ella mateixa.

Plens Municipals

5. El pressupost municipal per a l'exercici
2005, que ascendeix a un total de
2.686.000 Euros, dels quals 1.858.395
Euros van destinats a despeses ordinàries
(69,19%), 813.605 Euros a inversions
(30,22%) i 14.000 Euros a amortitzacions
de préstecs (0,52%). Voten a favor CiU i
ERC. Vota en contra ELP-PSC.
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Cap a un poble
de primera
En les darreres eleccions municipals
Convergència i Unió va adoptar el compromís
de fer avançar la Palma perquè esdevingui un
poble de primera. I estem fent passos en
aquesta direcció. No cal que m'hi estengui, en
les pàgines d'aquesta publicació trobareu
diverses mostres de millores per al municipi.
Això no obstant, podem posar força exemples
de coses que no van prou bé: molts contenidors fan pudor i estan espatllats, algunes
voreres es troben en mal estat, hi ha abocaments a la riera, els carrers no queden prou
nets, els parcs infantils no es troben en bones
condicions, falten espais públics i locals per a
les entitats, el consultori mèdic és massa
petit, l'escola també s'està quedant petita, hi
ha moltes barreres arquitectòniques, no hi ha
prou aparcament, hi ha obres que duren més
del compte i provoquen greus molèsties al
veïnat, per la carretera o hi ha un trànsit infernal o els cotxes corren massa. Tots aquests i
molts altres problemes posen de manifest que
encara no som un poble de primera.
És difícil que en un sol mandat de quatre anys
es pugui posar remei a totes aquestes deficiències, algunes impliquen també altres
administracions. Tan sols podem dir que s'hi
està treballant. Ser un poble de primera
comença per les qüestions més quotidianes,
on hi ha molta feina a fer, però continua amb
una visió de conjunt que va més enllà de quatre i deu anys. No es pot ser un poble de primera si els carrers són bruts, però no n'hi ha
prou amb tenir-los nets per ser-ho. La principal amenaça per a un projecte ambiciós és la
mediocritat, conformar-se amb el "qui dia
passa any empeny", l'obsessió per l'avui i la
immediatesa i l'individualisme extrem.
L'ambició es demostra amb apostes arriscades i de futur com l'Expofira Comercial i
Mineral que, deixant de banda l'èxit d'aquest
any, dota la Palma d'un esdeveniment que li
dóna notorietat portes enfora i potencia el
comerç i el teixit associatiu portes endins,
contribueix a fer poble i dóna identitat i autoestima als ciutadans del municipi. I un poble
amb autoestima i identitat implica també més
civisme, més autoexigència i més ambició
col·lectiva.
La Palma ha estat sempre un poble amb pocs
recursos que sense un ajuntament propi va

ser capaç de mantenir una forta identitat i
suplir amb esforç col·lectiu les mancances de
cada moment. Ara que tenim ajuntament
hem ser capaços de canalitzar tot aquest
potencial cap a l'assoliment de noves fites
col·lectives. Aquest és el repte.
Albert Guilera i Planas
Regidor i portaveu del grup municipal de CiU

Albert,
l'enterramorts
Hem llegit l'article del Sr. Guilera en nom de
CiU al darrer número de la revista La Veu,
arran de les troballes arqueològiques al voltant de l'Església. El primer que sorprèn és
que Convergència disposi d'un espai per
escriure a la revista municipal, com si la resta
de la revista l'hagués escrit l'Esperit Sant. O és
que el Sr. Segura no milita a Convergència?. O
el Sr. Llop s'ha esborrat de cop i volta de
CiU?. Què hi farem!
L'article del Sr. Guilera és força interessant i
va amanit amb referències erudites que sempre queden bé. Pel que sembla, i sempre
segons el Sr. Regidor, les restes humanes que
s'han trobat a la primera sitja, entrant per la
dreta, són d'un home que es va morir la tarda
del 23 de desembre de 1.004, aviat farà
1.000 anys. I el Sr. Guilera ha deduït que era
per tant català i, a més, de la Palma. I ho ha
fet a partir de les restes dels teixits, de color
vermell i groc que embolcallaven el mort. La
prova definitiva ha estat, però, unes restes de
pergamí, el paper de l'època, absolutament
il·legibles pel pas del temps, però que acabaven amb les lletres C I U, que a hores d'ara no
sabem què volen dir.
Bromes a part, no sembla que aquesta sigui
la millor manera d'encarar el futur de
Catalunya. No estem en contra del reconeixement del País, ni dels sentiments identitaris,
sempre que això no signifiqui establir barreres
entre els uns i els altres, entre nosaltres i ells.
Si el Sr. Guilera llegís els clàssics, en lloc de
citar-los, entendria que el mateix concepte de
Marca significa frontera i vol dir equilibri,
intercanvi i respecte. El mateix que feia que
comtes cristians s'aliessin amb califes musulmans per lluitar contra altres comtes cristians, i a l'inrevés. Sr. Guilera, nosaltres també
som catalans, i alguns també som cristians,
però mai per lluitar contra l'infidel o per opo-
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Benvingut a l'ofici Sr. Guilera.
Grup municipal d'Entesa per la Palma-PSC

L'opinió de la
Candidatura per la
Concòrdia
L'Aparcament. Nosaltres no ens cansarem de
repetir que un poble que no tingui possibilitats d'aparcament no té ni present ni futur.
Un diumenge de novembre, sobre les 10:30
del matí, ens va caldre donar tres voltes senceres al poble per trobar una plaça "irregular"
per aparcar i anar a comprar el pa. Entretant
l'Ajuntament, amb una manca absoluta d'iniciatives per millorar aquesta realitat, pretén
promocionar més visites de forasters i el
comerç local.
La Fira. Des d'un punt de vista popular, cal
reconèixer que va resultar un èxit de participació de expositors i de públic. Passaria igual
si l'Ajuntament muntés una festa major de primavera, una d'estiu -que ja la tenim-, un altre
per la tardor i finalment una festa major d'hivern. El problema és: qui paga?
Per altra banda, una fira comercial és una
cosa i una exposició de minerals, certament
interessant, n'és un altra. Les persones que
per la seva experiència professional han participat en aquests tipus d'aconteixements, sigui
com expositors o com a visitants, saben que
el resultats d'una fira es mesuren, a més del
número d'expositors i de visitants, per la xifra

de negoci que ha generat. De moment l'única
xifra que coneixem de forma aproximada és la
de la despesa, a càrrec del contribuent de la
Palma, d'uns 59.000 euros, més imprevistos;
és a dir, sobre uns 10.000.000 de les antigues pessetes. De la xifra de negoci generada
per l'esdeveniment no n'hem sentit parlar. Del
que sí tenim constància és que la previsió pel
pressupost de l'any vinent és d'una despesa
semblant.
"La Veu". La limitació imposada per la regidoria de comunicació a l'extensió dels nostres
escrits redueix considerablement el contingut
dels nostres comentaris. Per altre banda,
qualsevol lector podrà comprovar la quantitat
d'espais sacrificats -en blanc o de color-, en
benefici d'una compaginació d'estètica gens
funcional i menys rentable. Tenint en compte
que el cost d'una tirada de 1.400 exemplars
de 24 pàgines és de 2.338,56 euros, més
uns 300 euros de despeses de distribució,
etc., ens en anem a un cost aproximat d'unes
500.000 antigues pessetes, per edició, a
càrrec del contribuent.
La pàgina WEB de l'Ajuntament. Hem comprovat que una bona part de la pàgina principal resulta il·legible i si tracteu de cercar
dades sobre el fons literari de la biblioteca
tampoc és possible accedir-hi. Confirmen la
nostra impressió expressada en el número
anterior de "la Veu". Manquen mitjans adequats i un cert grau de maduresa.
La TV local. Des del nostre observatori tan
sols rebem la senyal del canal 51 "TV la
Palma" des de fa unes setmanes.
Oportunament comentarem el nostre punt de
vista.
El cost de les relacions "diplomàtiques".
Revisant la documentació registrada a "entrades" i "sortides" de l'Ajuntament", vàrem veure
unes factures corresponents a un bitllet d'avió
d'anada i tornada a Sevilla, per un import de
278,12 euros i al lloguer d'un cotxe per dos
dies, per un import de 122,47 euros , a favor
de la regidora d'ensenyament, senyora Carme
Sáenz-Torre. La resposta a l'interrogant ha
estat una carta del regidor de l'Ajuntament de
la Palma del Condado, Huelva, agraint la participació de l'esmentada regidora a la "Fiesta
de la vendimia" per tal de "donar-se les mans"
amb els representants dels nou ajuntaments
d'Espanya que tenen per denominació inicial
"la Palma ....". Nosaltres ignorem l'import
total de les despeses generades per aquesta
actuació.
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sar-nos a l'enemic. I no som, en cap cas, la
reraguarda d'Occident en front de l'Islam que
avança.
Al cap i a la fi, tot l'article per justificar-se i
actuar com aquells enterramorts dels cementiris que, a força d'anys i anys, mouen els
óssos i les despulles dels morts amunt i avall,
amb volguda indiferència, davant dels sentiments dolguts dels familiars que encara ploren els morts. És el que ha fet l'Ajuntament i
tot l'Equip de Govern, moure els morts i durlos a l'abocador, malgrat l'antiguitat i els
1.000 anys, malgrat omplir-se la boca estimant el poble i malgrat el sentiment contraposat del ciutadans. De fet són uns moderns
enterramorts i pel que sembla, el Sr. Guilera
els dirigeix, si més no, ideològicament.
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Sobre el Govern municipal. Malauradament,
la petita mostra d'actuacions exposada parla
per si sola del tarannà de l'equip de govern. Al
nostra entendre, no es tracta de diferències
d'ideologia política. El problema és la mancança d'experiència i, fins i tot, de capacitat
per administrar convenientment els recursos
de la nostra comunitat. Ni fan ni deixen fer.
Malgrat tot, desitgem unes bones festes a tot
el poble de la Palma.
Ramon Batlle i Gelabert
Regidor de CPLC

El pressupost del 2005,
el nostre posicionament
i la nostra forma
de fer política
El divendres 19 de novembre de 2004 es va
celebrar el ple ordinari de novembre, on l'equip de govern municipal de CiU va presentar
el pressupostos per a l'any 2005. El meu vot
va ser favorable a aquests pressupostos, ja
que prèviament vam pogué introduir una sèrie
d'aportacions que van ser incloses en l'elaboració d'aquest pressupost.
Evidentment que en la totalitat del pressupost
no estem d'acord al 100 %, però sí majoritàriament i, a més a més, s'ha d'entendre que
vosaltres vau votar atorgant la majoria absoluta a CiU i això condiciona molt la política
municipal dels grups que formem part de l'oposició.
Nosaltres tenim dues opcions: fer una oposició constructiva o destructiva. Totes dues
tenen els seus riscos. Fent una oposició constructiva, de 10 propostes que fem podem
aconseguir que la meitat siguin aprovades, i
això no redunda en benefici d'ERC o de CiU
sinó en el ciutadà. Però també és ben cert que
fent una oposició constructiva podem caure
en el parany d'estar massa alineats a l'equip
de govern municipal i que aquestes propostes
que fem, ple rere ple, siguin capitalitzades pel
grup de CiU, quan realment les hem treballat
nosaltres.
Que voleu que us digui!!. Prefereixo, en

aquest cas, assumir el risc i que s'en beneficiï
el poble.
Apreciats palmarencs, tots els partits polítics
que formem part de l'ajuntament haurem de
passar l'examen de les eleccions municipals
en el 2007, i només sereu vosaltres qui decidireu si els uns i els altres hem fet bé, regular
o malament la nostra feina. Des d'ERC LA
PALMA seguirem en aquesta línia de col·laborar i pacificar les esquerdes que hi ha.
Podem fer una oposició destructiva, dibuixar
un panorama catastrofista, un poble tercermundista, on tot es fa malament. Però, mentre jo sigui el cap visible d'ERC a LA PALMA,
això no passarà. La confrontació constant
entre els uns i els altres no beneficia gens al
poble. La gent ens vota perquè governem, no
perquè es faci una cursa d'enfrontaments personals entre els regidors que formem part de
l'ajuntament.
I ja ho he dit moltes vegades en els plens: és
denigrant com des dels dos grups majoritaris
de l'ajuntament es barallen d'una forma penosa i "barriobajera", impròpia de persones mitjanament adultes. Ja ho va dir el company
regidor de la Concòrdia, a vegades tant ell
com jo semblem espectadors de l'espectacle
lamentable i botxornós que, ple rere ple, ens
brinden CiU i ENTESA-PSC.
Us ho repeteixo, ni ERC LA PALMA ni en
aquest cas jo com a regidor cauré en aquest
joc.
Quan hem de treure la garrota o dir que les
coses es fan malament, ho diem. I sempre,
repeteixo, sempre, donem una solució. Serà
millor o pitjor, però donem i diem que és el
que s'ha de fer, no criticar per criticar sense
donar solucions. Ningú pot dir que ERC LA
PALMA no parla directe i clar, sense ambigüitats. I, si recordeu, vam ser els primers en
denunciar l'escàndol de la creació de la famosa plaça d'assessor jurídic.
Però també som els primers, i ho sento si en
política no es fa així, que quan l'equip de
govern de CiU ha fet les coses bé ho hem dit
per activa i per passiva.
I recentment hem tingut un exemple molt clar
amb l'excel·lent organització i èxit de la fira
comercial del poble, per part de comerciants,
personal d'ajuntament, entitats i els polítics
de l'equip de govern amb l'alcalde, Sr. Llop, al
capdavant.
Que jo digui això és llençar-me pedres sobre
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la meva teulada perquè defenso els interessos
d'ERC i no de CiU?. Doncs mireu una cosa, jo
no penso canviar la meva forma de ser.
Prefereixo, i us ho dic molt francament, ser tal
com sóc, i si això em comporta perdre vots,
doncs els perdré. Però que la gent tingui molt
clar que tot el que diu ERC LA PALMA sempre serà ben argumentat i dins la correcte
forma de fer política.

Finalment, tots els membres de l'agrupació
local d'ERC LA PALMA volem desitjar-vos
unes bones vacances de Nadal i que tingueu
una excel·lent entrada d'any.
Christian Riverola
Regidor d'ERC
esquerralapalma@hotmail.com

22/12

Cantada de Nadales dels alumnes del C.E.I.P. El Solell (a les
10 h al Polisportiu).
22/12
Festa de Nadal, al Casal de la
Gent Gran.
24/12
El Grup "La Quitxalla" farà el
PESSEBRE VIVENT al carrer
Sant Isidre (a les 19 h).
25/12
Representació de "ELS PASTORETS", d'en Ramon Pàmies, a
l'Aliança Palmarenca, a càrrec
del Grup de Teatre de la Palma
(a les 19 h).
27-28/12 Diada Nadalenca de bàsquet
cadet (a partir de les 18:30 h al
Polisportiu municipal)
31/12
Festa de CAP D'ANY al
Polisportiu, amb el conjunt
musical "La Gramola" i "DJ JB
MIR" (a partir de les 12:30 h de
la nit).

AGENDA GENER 2005
1/1

2/1

3 al 5/1

Concert de Cap d'Any per la
Coral Infantil la Quitxalla (a les
19 h a la Aliança Palmarenca).
Representació de "ELS PASTORETS", d'en Ramon Pàmies, a
l'Aliança Palmarenca, a càrrec
del Grup de Teatre de la Palma
(a les 18 h).
2on Saló de la Infància de la
Palma, al Polisportiu, organitzat

5/1

9/1

14/1
16/1

per L'Agrupació de Comerciants
de la Palma.
Cavalcada de Reis (sortida a les
19 h de la Plaça 11 de
Setembre i arribada al
Poliesportiu).
Representació de "ELS PASTORETS", d'en Ramon Pàmies, a
l'Aliança Palmarenca, a càrrec
del Grup de Teatre de la Palma
(a les 18 hores).
L'hora del Conte a la Biblioteca
Municipal. (a les 18 h).
Caminada per la Serra de
Montgrony (del Pla dels Prats a
la Coma Ermada, a la vall de
Ribes), organitzada pel Centre
Excursionista la Palma (CELP).

AGENDA FEBRER 2005
4/2
5/2
6/2

11/2
12/2

Xatonada a l'Aliança pels socis
del Grup Cultural la Gralla.
Ball de Carnestoltes (a les
22:30 hores al Poliesportiu).
Rua de Carnestoltes pel Grup
Infantil la Quitxalla (sortida a les
12 hores de la plaça Onze de
Setembre)
L'hora del Conte a la Biblioteca
Municipal (a les 18 hores).
Esquiada a Font Romeu (esquí
alpí i nòrdic), organitzada pel
CELP.

Agenda cultural

AGENDA DESEMBRE 2004
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