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Benvolgudes i benvolguts: Us animo a venir
a la Primera Expofira mineral i comercial de
la Palma i del Baix Llobregat. El  cap de set-
mana del 23 i 24 d'octubre s'enceta una
experiència que, si bé avui és una aposta
important, complexa i, per què no dir-ho,
arriscada, busca la revalorització dels nos-
tres actius per  fer, del nostre, un poble amb
una identitat i amb un orgull que les
Palmarenques i els Palmarencs ens merei-
xem de fa molts i molts anys. 
Aquests dos dies s'espera una important
afluència de gent als carrers Santa Maria,
Sant Josep i Sant Jordi. Alguns dels visi-
tants, pot ser ja coneixien la Palma però mai
no hi havien prestat cap atencio. Per a d'al-
tres, aquesta fira esdevindrà l'ocasió perquè
s'apropin al nostre poble i visquin l'experièn-
cia que combinarà la riquesa dels tresors de
la Mare Terra (els minerals) amb aquells
altres que neixen del treball i el compromís
de la gent: el comerç, la mostra d'entitats,
l'esbart dansaire, la trobada gegantera, les
sardanes, les activitats infantils, la restaura-
ció pròpia amb alguns productes autòctons,
el comerç i la indústria local, la inauguració
del punt jove que vol recollir iniciatives i
impulsar la vitalitat i els projectes dels i de
les nostres joves, ... 
La Palma, segurament perquè com a poble
ha tingut dificultats superiors a les d'altres
municipis, té sortosament una societat civil
rica i forta. Cal ara que aquesta riquesa es
mantingui i s'enforteixi gràcies a la incorpo-
ració il·lusionada i al compromís de nous
actius i noves generacions que comparteixin
els seus neguits, anhels i savieses amb les
nostres entitats. Us encoratjo a gaudir de l'o-
ferta d'activitats que la Palma brinda a tot-
hom i a engrescar-vos amb el projecte de
continuar tenint un teixit associatiu fort, ric i
divers. 
A hores d'ara, hi ha persones i empreses de
la comarca, del nostre país, de la Unió
Europea i, fins i tot, dels Estats Units que
han mostrat interès en conèixer l'exposició
de minerals que durant aquests dos dies
tindrà lloc al nostre poble. Aquesta fira neix
amb una ferma voluntat de consolidar-se i
millorar, tant la capacitat d'atraure gent

d'arreu, com la de dinamitzar la Palma i con-
ferir-li un orgull, una identitat i un atractiu
diferencial que ajudin a fer, del nostre, un
poble conegut i qualitativament important.
Per aquest motiu cal que, amb totes les
incerteses de les que partim, intentem fer les
coses bé des del mateix començament. La
valoració de la mesura de l'èxit de la fira,
vindrà determinada certament per alguns
imponderables com la meteorologia, però la
idoneïtat de les infrastructures, l'oferta i qua-
litat de l'exposició de minerals, l'oferta del
comerç, la indústria i les entitats locals, la
comunicació i la quantitat de visitants, seran
paràmetres que confiem que ajudaran a
refermar, encara més, el nostre compromís
amb aquest projecte, l'únic objectiu del qual
és el de dinamitzar la Palma i posicionar-la
com un poble de primera divisió.
Paradoxalment, en el moment que la Palma
fa dos salts estratègics envers la modernitat,
obres del revolt i la Expofira Mineral i
Comercial, el nostre poble es retroba amb la
profunditat del seu llegat històric. Les
recents troballes arqueològiques (tombes
antropomòrfiques del segle X, sitges a la
sagrera de l'antiga església i alguns murs)
donen fidel testimoni que la Palma té més de
1000 anys d'història. 
Aquesta fira ha estat possible, en molt bona
part, pels suggeriments, treball, compromís i
dedicació de la nostra gent: persones indivi-
duals, les entitats, els comerciants, els
industrials, la restauració, etc. També cal
esmentar l'esforç de coordinació i de treball
de totes les Regidories per a fer possible
plantejar-nos una fira d'aquesta envergadu-
ra. Sense cap petulància, amb la plena
consciència de les incerteses que tenim pel
davant, però, per damunt de tot, amb
moltíssima il·lusió, i, vagi com vagi final-
ment, gràcies a tots per aquest suport desin-
teressat i sincer en aquest projecte de tots i
per a tots.         
Us animo a venir i a que convideu als vos-
tres amics i coneguts perquè gaudeixin de la
Primera Expofira Mineral i Comercial de la
Palma i del Baix Llobregat. 

BONA FIRA!

Editorial
Josep Maria Llop i Rigol

Alcalde de la Palma

de Cervelló
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La Palma a prop dels joves

S'inaugura el Punt
d'Informació Jove
La gent jove representa quasi una quarta
part de la població de la Palma. En concret,
els joves entre 15 i 29 anys censats al nostre
municipi representen un 22 per cent del total
de la població. Per aquest motiu, la Regidoria
de Joventut va elaborar a principis de la legis-
latura el Pla Jove de la Palma on, entre altres
punts, s'especificava la creació d'un espai
d'informació juvenil. Aquest mes s'ha inaugu-
rat el Punt d'Informació Jove, amb l'objectiu
principal de donar suport a l'activitat juvenil
i formativa del jovent del nostre municipi. El
Punt Jove està situat a l'Aula Pasqual Ollé,
carrer Sant Jordi número 1, i neix amb la
voluntat de ser un espai de trobada i de rela-
ció entre persones d'una mateixa edat que
busquen respostes a les seves necessitats.
El Punt d'Informació Jove funciona com a ser-
vei d'informació, assessorament i suport per
als joves del municipi. Amb aquest recurs
dinamitzador de l'activitat juvenil es vol
aconseguir engegar actuacions conjuntes de
participació, fugint de qualsevol paternalisme
governamental. Aquest servei està connectat
en xarxa amb l'Oficina Comarcal d'Informació
i Serveis a la Joventut, que li dóna cobertura
i difusió de forma interactiva.
Els serveis de què disposa el Punt d'Infor-
mació Jove es resumeixen en tres àrees: la
Formació, l'àrea de Polítiques Socials  i l'àrea
de la Cultura i el Lleure. La posada en marxa
d'el Punt Jove posa de manifest que a la
Palma hi ha una sensibilitat fortament arrela-
da pel jovent. En el Punt Jove es pot trobar
tota la informació sobre les possibilitats edu-
catives vigents, tant d'ensenyaments reglats
com no reglats, llocs on s'imparteixen i, fins i
tot, informació per estudiar a l'estranger.
També el local disposa d'informació dels
casals d'estiu i camps de treball, de trobades
juvenils, del carnet jove i de tot tipus d'espec-

tacles i sortides. En una tercera àrea d'infor-
mació el Punt Jove ofereix, entre moltes
altres coses, informació i atenció sobre
l'accés a l'habitatge, transport, voluntariat i
associacionisme juvenil. L'emancipació de la
gent jove és un problema genèric a tot el
jovent que cada vegada més afecta a joves
de més edats. Per això, un bon assessora-
ment pot facilitar l'emancipació dels joves en
els tres eixos bàsics que incideixen en el ple
desenvolupament de la persona dins l'actual
societat: la formació, la feina i l'habitatge.
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S'inicien les obres d'urbanització de l'Avinguda
Catalunya entre el número 118 i el 126, de la
plaça Puigmajor i d'un tram del carrer Canigó. 
Durant aquest mes d'octubre han començat
les obres d'urbanització del tram de l'avingu-
da Catalunya situat entre els números 118 i
el 126, promogudes per la Regidoria
d'Urbanisme. Aquests obres consisteixen en
la construcció de la vorera que ha de perme-
tre l'accessibilitat dels vianants per tot aquest
tram de carrer, on fins ara no era possible, ja
que les voreres dels edificis estaven separades
per espais sense urbanitzar. Amb aquesta
actuació quedaran delimitades unes dotze
places d'aparcament en cordó entre la carre-

S'inicien les obres d'urbanització
de l'Avinguda Catalunya i de la Plaça Puigmajor

trucades a la línia fixa municipal. 
L'empresa Telefónica Móviles S.A., amb una
actitud grollera i gens conciliadora, en cap
moment no va facilitar cap tipus d'informació
sobre l'abast de l'avaria i la seva reparació
prevista. 
L'Ajuntament de la Palma ha denunciat
aquests fets davant l'empresa, davant la
Secretaria de Comunicacions del Govern de la
Generalitat, la Sindicatura de Greuges i l'OCU.
D'altra banda, el ple de l'Ajuntament va apro-
var, per unanimitat de tots els grups munici-
pals, una moció presentada per l'alcalde per
expressar el rebuig a l'abús de posició domi-
nant de l'empresa Telefónica Móviles S.A. i on
es demana als òrgans competents de la
Generalitat de Catalunya i de l'Estat que
adoptin les mesures adients en exercici de les
seves competències a fi i efecte que no es tor-
nin a repetir aquests problemes.  

La Palma ha patit amb freqüència talls en el
subministrament de la cobertura del servei de
telefonia mòbil per part de Telefónica Móviles
S.A., empresa que gestiona la marca Movistar.
El fet més greu va ocórrer entre els dies 24 i
31 d'agost quan es va suspendre de forma
ininterrompuda la prestació del servei.
La telefonia mòbil s'utilitza com a fórmula
prioritària de comunicació pels serveis públics
que han d'actuar en situacions d'emergència
quan el reclamen els ciutadans, com és el
cas, per exemple, de la mateixa vigilància
municipal. Per aquest motiu, les empreses
prestadores d'aquest servei es troben legal-
ment obligades a garantir la continuïtat en el
subministrament de la cobertura. Enfront la
nul·la garantia per part de Telefónica Móviles
S.A. de proporcionar la cobertura del servei
de telefonia mòbil, l'Ajuntament va aplicar un
pla alternatiu d'atenció al ciutadà desviant les

L'Ajuntament sol·licita
a la Generalitat que adopti mesures
enfront els talls de cobertura de Movistar

tera i la nova vorera, i s'habilitarà l'accés als
aparcaments privats mitjançant les correspo-
nents rampes.
D'altra banda, l'empresa promotora dels nous
edificis de la plaça Puigmajor, d'acord amb un
conveni subscrit amb l'ajuntament de la
Palma de Cervelló, està portant a terme les
obres de reurbanització de l'esmentada plaça,
consistents en la construcció de voreres, ins-
tal·lació d'enllumenat, asfaltat i remodelació
del jardí de la rotonda. Així mateix, aquesta
empresa es farà càrrec de la construcció de
les voreres de la banda dreta (pujant) del
carrer Canigó, fins a l'avinguda de Catalunya,
així com de l'asfaltat d'aquest tram de carrer. 
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El mes d'agost es van iniciar, amb l'enderroc
de la rectoria, els treballs per dur a terme
l'obra d'eixamplament de la carretera al seu
pas pel costat de la plaça de l'Església. 
Quan es va procedir al buidat de la terra de
sota la rectoria es va detectar la presència
d'ossos humans. Davant d'aquesta troballa,
l'Ajuntament es va posar en contacte amb el
Departament de Cultura de la Generalitat,
que va determinar la necessitat de prosseguir
les excavacions amb la presència d'un
arqueòleg que pogués donar raó de l'interès
de les restes que es trobessin. Això va obligar
a treballar a un ritme molt més lent per no
perjudicar les possibles restes. Al cap de poc
es van trobar nous elements, com ara sitges
medievals i murs antics, així com més ossos
humans. En comprovar-se que no hi havia tan
sols una ossera sinó també construccions, va
ser necessari contractar un grup d'auxiliars
d'arqueologia per dur a terme les excavacions
amb la cura adequada, així com un antropò-
leg que pogués avaluar amb precisió les res-
tes humanes. Amb el nou equip es van trobar
tombes antropomorfes, amb els correspo-
nents esquelets, probablement de l'entorn del
S.X. La feina dels arqueòlegs va finalitzar
quan es va trobar el terreny natural, després
d'haver deixat al descobert les tombes, les
sitges i els murs, i d'haver-los mesurat i foto-
grafiat. Els ossos humans de més interès
s'han portat a analitzar, ja que en el labora-
tori es pot determinar de quina època són i
quines eren les característiques físiques
d'aquells antics habitants  del nostre poble.
Les obres han prosseguit amb la reforma de
l'entrada del carrer Canigó i el buidat de la
terra de sota la plaça i l'antiga rectoria. Es
preveu iniciar l'enderroc dels murs de la
plaça, amb la conseqüent afectació d'un
carril de la carretera, a partir del dia 25 d'oc-
tubre, després de la celebració de l'Expofira
Comercial i Mineral de la Palma.

S'inicien les obres 
del revolt de l'Església i es
descobreixen restes arqueològiques

A primera hora del matí del passat 15
d'agost  dos cotxes van topar frontal-
ment a l'avinguda Catalunya, a l'alçada
de la plaça de l'Església. La mala visi-
bilitat al revolt de l'Església va ser la
principal causa de l'accident, que per
sort no va tenir conseqüències per a les
persones que conduïen ambdós vehi-
cles i els seus acompanyants. Els fron-
tals dels cotxes van quedar malmesos.
L'execució del projecte d'eixamplament
de la carretera i supressió del revolt i
estretor ha de servir per  evitar acci-
dents com aquest.

Una topada de 
vehicles que es vol
evitar en el futur
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Els nens i nenes estrenen la primera 

llar municipal d'infants

Molts palmarencs i palmarenques han iniciat
la seva primera passa, han après a conviure,
a compartir i a desenvolupar la motricitat,
entre altres, a la llar d'infants del nostre muni-
cipi "El Patufet". Han passat molts anys des
que un grup de pares, encapçalats per la
Maria Antònia Porqueres, van impulsar un
projecte que volia donar resposta a unes
necessitats emergents: l'educació dels més
petits i la conciliació entre feina i família.
Enguany, la llar d'infants "El Patufet" ha esde-
vingut de titularitat municipal. Això ha com-
portat un salt qualitatiu: s'han duplicat les
places per a infants fins arribar a 41 nens i
nenes  matriculats, s'ha duplicat l'espai útil
fins assolir uns 150 metres quadrats, s'han
renovat íntegrament les instal·lacions i s'ha
comprat nou mobiliari. El 14 de juliol es va
inaugurar el nou "Patufet" amb l'assistència de
molts pares i mares fundadors i d'alumnes i
ex-alumnes d'aquesta escola bressol.
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L'ampliació de la llar d'infants ha permès
obrir una nova secció de 0 a 1 any, una fran-
ja d'edat que fins ara, per qüestions d'infras-
tructura, no es podia atendre. Així doncs, la
llar d'infants s'ha dividit en tres grups: els de
0 a 1 any, els d'1 a 2 anys i els de 2 a 3 anys.
Les instal·lacions compleixen totes les nor-
matives que la Generalitat de Catalunya exi-
geix: supressió de barreres arquitectòniques,
higiene i sanitat, protecció contra incendis,
habitabilitat...
La titularitat municipal també ha implicat
una subvenció directa que ha comportat una
disminució del preu de les mensualitats que
les famílies han de pagar per cada infant.
Abans, un nen o nena a la llar d'infants cos-
tava aproximadament el mateix que ara amb
el servei de menjador inclòs.
La nova llar d'infants "El Patufet" compta amb
una nova sala polivalent que s'usa per a les
migdiades, per fer exercicis col·lectius, així
com per celebrar les reunions dels pares i
mares. D'altra banda, per tal d'agilitzar el
funcionament i buscar el millor servei,
l'Ajuntament va obrir un concurs públic per
adjudicar la gestió de la llar d'infants. La con-
cessió va ser adjudicada a Serveis Pedagògics
S.C.P., la gerència de la qual correspon a la
Maria Antònia Porqueres i a la Montse
Tintoré, educadores amb una llarga experièn-
cia de treball a aquest mateix centre. 

La Maria Antònia
Porqueres porta
quasi 30 anys edu-
cant i fent créixer
infants de la Pal-
ma. Ella va ser una
de les impulsores de la llar d'infants i la pri-
mera educadora que va tenir la llar, i al llarg
d'aquests anys s'ha abocat plenament en la
seva feina alhora que ha reivindicat l'assoli-
ment d'unes infrastructures adequades per als
nens i nenes més menuts de la Palma. 

La Maria Antònia,
30 anys educant
patufets
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La web de la Biblioteca
Municipal de la Palma vol
convertir-se en una porta
d'accés als serveis que ofe-
reix el centre. A partir d'ara,
qui vulgui conèixer el funcio-
nament i les activitats de la
Biblioteca ho podrà fer sense
cap tipus d'inconvenient per
Internet.
Els lectors i els usuaris de 
la Biblioteca podran rebre
informació general seguint
l'enllaç de la pròpia web de
l'Ajuntament de la Palma:
www. l a pa lma . d i b a . e s ,
utilitzant un cercador, o bé
directament a:
http://www.xtec.es/~eximenez/ 
Amb aquesta nova pàgina
web, la Biblioteca pretén
apropar el món dels llibres a
tothom, fins i tot a aquelles
persones que per qüestions
laborals o formatives es tro-
ben fora de la Palma. La pàgina web té des
d'informació tan bàsica com la dels horaris
d'atenció al públic fins a informació més
curiosa, com és la que permet conèixer quins
són els llibres més llegits de la Biblioteca
Municipal, amb un rànquing que s'anirà
actualitzant setmanalment. D'altra banda, la
nova web també permet estar al dia de les
noves adquisicions de llibres, dóna accés a
una selecció de webs interessants i facilita un
enllaç amb totes les activitats que es duen a
terme al centre. En aquest sentit, des de fa
temps la Biblioteca Municipal de la Palma ha
treballat un pla específic destinat als més
petits del municipi. Aquesta sensibilitat s'ha
volgut traslladar també a la nova web. Per això
es pot trobar un espai específic de la Bebeteca,

La Biblioteca de 
la Palma té nova web

on s'explica com els nadons es poden fer el car-
net i ser socis de la Biblioteca Municipal, conèi-
xer tota la programació de L'Hora del Conte i
rebre informació de les activitats que es fan
entre l'Escola El Solell i la Biblioteca.
Amb l'objectiu d'assolir una millora de la qua-
litat del servei  per als usuaris i usuàries de la
Biblioteca, en la mateixa web s'ha creat,
també, una eina de comunicació de proximi-
tat que permet rebre tot tipus d'informació
d'interès, si ho sol·licita l'usuari, al correu
electrònic respectiu que s'indiqui. Per exem-
ple, tots els pares que estiguin interessats en
rebre el calendari de la programació de L'Hora
del Conte tan sols hauran d'escriure un mis-
satge a bibliolapalma@diba.es i rebran pun-
tualment la informació sol·licitada.



laVVeeuu

11

Les activitats programades a l'Espai de
Família inviten a la participació, a la reflexió i
a l'intercanvi d'experiències sobre els aspectes
del desenvolupament dels fills que més preo-
cupen als pares. Els cursos, com es pot veure
per la seva temàtica, són diferents en funció
de l'edat dels fills i s'hi plantegen temes que
ells mateixos han pactat. Aquests temes pro-
posen interrogants que poden contrastar amb
altres pares, però també amb les aportacions
de la pedagoga que els guia. 
El dimarts 26 d'octubre es realitza l'última pre-
sentació, la que correspon al curs "Llibertat i
responsabilitat a l'adolescència", a l'Aula
d'Autoformació Pasqual Ollé. Però els interes-
sats poden fer les seves inscripcions per a
qualsevol dels cursos fins el 5 de novembre a
les Oficines de l'Ajuntament. L'inici de les ses-
sions mensuals comença el 2 de novembre i
el cost de tot el curs és de 12 euros.

Després de l'èxit assolit l'any passat, al llarg
d'aquest mes d'octubre s'estan realitzant les
presentacions d'un nou cicle de L'Espai de
Família. Aquesta iniciativa pretén acompan-
yar les famílies en la complexa tasca d'educar.
Aquests cursos tenen com a objectiu assesso-
rar, informar, orientar i sensibilitzar totes les
famílies amb fills i filles, des dels nounascuts
fins als adolescents.

Enguany es realitzaran quatre cursos, amb
una xerrada de presentació per a cada curs
oberta a tothom: 

Com es comunica l'infant de 0 a 3 anys
Hàbits i normes a infants de 0 a 3 anys 
El bon estudiant, neix o es fa?
Llibertat i responsabilitat a l'adolescència

Tots aquests cursos aniran a càrrec de la 
pedagoga Susanna Fernàndez. 

La família, un punt d'intercanvi
per ajudar-se mútuament.

Comença un nou cicle
de L'Espai de Família
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els anys 70 la Palma va tenir una gran activi-
tat en la construcció de moles. Al voltant de
l'any 1975 l'explotació va deixar de ser rendi-
ble i va finalitzar aquesta activitat al nostre
municipi.
Conjuntament  amb la producció de moles, a
finals del segle XIX i principis del XX es va
iniciar la construcció de la carretera actual de
la Palma. El material utilitzat per a la seva
construcció va ser la Pedra calà, extreta de la
pedrera de Can Esglésies. En aquesta època,
a l'entrada del municipi es va instal·lar una
fàbrica de calç de terròs. Uns anys més tard
aquesta mateixa fàbrica es va traslladar als
Quatre Camins, donant lloc a la fàbrica de
"Calç Roca".

Es podria dir que l'Expofira, del dissabte 23 i
diumenge 24 d'octubre, és una gran exposi-
ció de dues fires: la primera sobre els mine-
rals i la segona del petit i mitjà comerç de la
Palma. Una Expofira que referma la vocació
de la Palma per ser la capital del Baix
Llobregat per un dia, impulsant el seu comerç
local i recuperant els orígens del poble.
L'Expofira serà inaugurada el proper dissabte
23, a les sis de la tarda, amb la presència de
diferents personalitats. 
L'Ajuntament i l'Associació de Comerciants
de la Palma volen que la Primera Expofira
Mineral i Comercial sigui un esdeveniment
anual de referència a la comarca del Baix
Llobregat que ajudi a la promoció econòmica
del municipi. L'Expofira Mineral i Comercial
s'ubicarà en els carrers de Santa Maria, Sant
Jordi, Sant Josep i la plaça Cervantes. Tindrà
un caràcter marcadament familiar, disposarà
de diferents stands on els comerços del poble
exposaran i vendran els seus productes, s'ex-
posaran mostres d'art i artesania, hi haurà
diverses activitats per als infants i comptarà
amb una exposició de minerals que ocuparà
un espai de 20 metres de llargada.

Una mica d'història
A finals del segle XIX es va treure pedra de la
zona de la Palma anomenada "Camp de futbol
vell". Cent anys més tard, un descendent de la
família Tintoré va treballar i aprendre l'ofici de
picapedrer a Cervelló. Més tard, en l'explota-
ció d'un terreny a Can Llopart, es va dedicar a
fer moles amb Pedra Sauló. Paral·lelament, a
aquesta zona també s'explotava la pedrera de
Can Ollé. A la dècada dels anys 40, a la
Palma, el vilatà Joaquim Ollé, va descobrir
una pedrera sobre Can Llopart i, a partir d'a-
quí, es va explotar construint-hi moles. Fins

La Palma té a punt la seva
Primera Expofira Mineral
i Comercial
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Què són les moles?
Les moles són pedres de forma circular que es
feien servir en ferreteries i fàbriques per esmo-
lar, afilar, polir, rectificar i perfilar ganivets.
Les seves mides, generalment, eren de 30
centímetres i 2 metres de diàmetre. 
El procés d'explotació de les moles finalitzava
quan ja no es trobaven les pedres necessàries
per ser esculpides en el seu format tan carac-
terístic.
Quant valia una mola i quant guanyava  un
treballador en l'explotació?
Acabada la Guerra Civil, als anys 40, una
mola de 2 metres de diàmetre es pagava a
8.000 pessetes (50 euros aproximadament) i
la setmanada d'un treballador era de 250
pessetes (1,50 euros).

A la Palma vam tenir
vinyes de ferro
Al llarg del segle XIX, a la Palma s'explotaven
mines de ferro situades a l'actual zona indus-
trial de Can Mascaró. Es diu que l'any 1946
en Josep Ollé estava llaurant la vinya del
senyor Tonet de Cal Sebastià i, de sobte, se li
van ensorrar les potes de darrera del matxo.
Davant aquest fet, es van adonar que la vinya
estava situada sobre les mines de ferro.

Fetge de Bou, indici de
no trobar aigua
A la Palma i en altres municipis era norma
que si en la perforació de sòl per construir
pous es trobava la pedra anomenada Fetge de
Bou (color vermellós intens i impermeable),
s'havia de parar automàticament l'obra, ja que
era senyal que en aquell lloc no es trobaria
aigua.

Barraques i marges
En els terrenys agrícoles del municipi on es
trobava la llicorella (pedra formada per unes
plaquetes verdes), s'utilitzava aquesta per edi-
ficar les barraques i els marges.

Font de la informació: Agustí Ollé Bartralot

Per a més informació sobre la Primera
Expofira Mineral i Comercial de la Palma es
rebrà en els propers dies un programa a totes
les cases del poble. D’altra banda, podeu con-
nectar-vos a www.lapalma.diba.es
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Noticies breus
La Palma es mou

La Castanyada al Casal 
de la Gent Gran
Un any més, el Casal de la Gent Gran i la
Regidoria de la Gent Gran organitzen, pel pro-
per 29 d'octubre a la tarda, la Castanyada.
L'Ajuntament convidarà a la gent gran que
participa de les activitats del Casal a pane-
llets, castanyes, moniatos, refrescs i una copa
de cava. L'acte, que comptarà amb la presèn-
cia de la regidora Bea Gallego, vol ser una de
les activitats referents que el Casal de la Gent
Gran, de forma col·legiada amb l'Ajuntament,
realitzi en el seu programa d'activitats fixes
anuals.

El Dia Internacional de la Gent
Gran en marxa
El passat 5 d'octubre la gent gran de la Palma
va celebrar anticipadament el Dia Inter-
nacional de la Gent Gran, que se celebra el 6
d'octubre. En la seva sisena edició, en una
marxa que partia del Casal de la Gent Gran i
que tenia com a punt d'arribada la Font del
Marge, una seixantena de persones van recó-
rrer aquest camí. Tothom va lluir un mocador
de coll de color blau amb motiu de la VI
marxa del Dia Internacional de la Gent Gran.
Després del trajecte, l'Ajuntament va convidar
tots els participants a compartir un esmorzar
amb entrepans i refrescs. En l'acte, celebrat
pel matí, van intervenir-hi en Jaume Alemany,
que  va llegir un manifest en motiu del Dia
Internacional de la Gent Gran, i l'Esteve Fisas,
que va explicar alguns acudits i va recitar un
parell de  poemes.

S'inicien de nou els cursos de català
El Consorci per a la Normalització Lingüística
i l'Ajuntament de la Palma inicien de nou els
cursos de català parlat i escrit a l'Aula
d'Autoformació Pasqual Ollé. La matriculació
es va realitzar del 15 al 30 de setembre a les
oficines municipals. Aquelles persones que
estiguin interessades en rebre més informació
poden trucar al telèfon 936 720 202.

El primer Dia Nacional 
de Catalunya institucional 
El passat 11 de setembre, al municipi de la
Palma, es va realitzar el primer Dia Nacional
de Catalunya institucional d'ençà que la
població és municipi independent. L'acte, que
es va celebrar davant el monument "11 de
setembre", va consistir en una ofrena floral de
l'Ajuntament en nom del municipi i de tots els
regidors del Consistori, un discurs institucio-
nal de l'alcalde Josep M. Llop i una cantada
d'"El cant de la Senyera" i de l'himne nacional
de Catalunya "Els Segadors" per part de la
coral Grup de Cantaires de la Palma. La com-
memoració del primer 11 de Setembre insti-
tucional va ser molt emotiva per a tots els pre-
sents i va comptar amb una gran participació
dels veïns i veïnes de la Palma.

Vet aquí...torna L'Hora del Conte
Després de l'èxit assolit l'any passat amb el
servei de la Biblioteca municipal de l'Hora del
Conte, destinat als més menuts, el passat 8
d'octubre es va iniciar el nou cicle de contes
per a nens i nenes. Per a rebre la informació
puntualment de les properes edicions de
L'Hora del Conte es pot escriure a bibliolapal-
ma@diba.es

La xarxa de camins del Pla 
de Prevenció d'incendis al dia
Amb l'arranjament del camí entre Can Via i
Can Ros de Mas Tabà i del camí del cementi-
ri a la pedrera del Turó Roig de Pallejà, que
s'ha portat a terme durant aquests mesos de
setembre i d'octubre per la Regidoria
d'Urbanisme, Obres i Medi Ambient de la
Palma, en col·laboració amb l'ADF Puig
Vicenç i la Diputació, es pot donar per pràcti-
cament acabada la xarxa de camins forestals
prevista pel Pla de Prevenció d'incendis. Els
propers anys les tasques s'hauran de centrar
en el manteniment dels camins i la
instal·lació d'hidrants i dipòsits d'aigua.
També es posaran cadenes als accessos d'al-
guns camins per evitar-hi la circulació de
vehicles.
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MMOOUU-TTEE!!
PPRREEPPAARREEMM EELL NNAADDAALL!!
CREUS QQUE EEL RRECORREGUT
DE LLA CCAVALCADA DDE RREIS HHA
DE SSER MMÉS LLLARG? TTENS
GANES DDE FFER CCOSES PPEL TTEU
POBLE II NNO SSAPS CCOM? VVOLS
QUE HHI HHAGI MMÉS AACTIVITATS
PER AALS JJOVES? VVINE II PPARTI-
CIPA AA LLA CCOMISSIÓ DDE LLES
FESTES DDE NNADAL!
APUNTA-TT´HI II CCOL·LABORA!
TELÈFON 9936 7720 2202

S'acosten les festes de Nadal i, amb elles, un
munt d'activitats de les quals tots els vilatans
de la Palma en podran gaudir amb la il·lusió
que els és pròpia.
Cada any, l'últim dia del primer trimestre de
curs, l'escola "El Solell" organitza una cantada
de Nadales en el poliesportiu per poder donar
cabuda a tots els alumnes i pares del Centre.
La Festa de Cap d'Any, que arriba a la seva
cinquena edició, amb orquestra i disco mòbil,
i la xocolatada de matinada, donen la benvin-
guda a l'any 2005. I la clàssica cavalcada de
Reis amb Melcior, Gaspar i Baltasar, que arri-
ben amb les seves carrosses acompanyats del
seu seguici habitual i d'una xaranga, amb el
posterior lliurament de les cartes dels més
menuts, i a vegades també dels més grans.
Tots aquests actes comencen a perfilar el
Nadal d'enguany.
L'Ajuntament de la Palma va realitzar, el passat
dimarts 18 d'octubre, la primera reunió de la
Comissió de Festes de Nadal. L'objectiu d'a-
questa Comissió és programar totes les activi-
tats que es facin amb motiu de les festes de
Nadal i Reis. La Regidoria de Cultura, per
primera vegada, obre les portes d'aquesta
Comissió de Festes a tots els ciutadans i ciuta-
danes que vulguin participar-hi. En aquest sen-
tit, l'Ajuntament vol que la participació de la
ciutadania en tots els projectes de la Palma
sigui una realitat. La bona participació en el
procés del Fòrum la Palma 21, la vitalitat que
implica viure en un dels municipis amb més
associacions de tot Catalunya comparant-la
amb el total de la població que hi resideix, és un
capital democràtic que es vol aprofitar. Per això
ara, aquesta participació es vol fer extensiva en un
espai d'implicació social, cívica i cultural com són
les festes. Així doncs, totes aquelles persones inte-
ressades en participar a la Comissió de Festes de
Nadal només han de sol·licitar-ho al telèfon: 936
720 202, o bé, fent la inscripció personalment
apropant-se a les Oficines de l'Ajuntament.

Preparem el Nadal,
mou-te!
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Peus de porc amb cargols 

Ingredients per a 4 persones:

4 peus de porc bullits
1/2 quilo de cansalada fresca
3/4 quilo de cargols bullits

2 pastanagues a trossets
3 tomates madures a trossets
2 porros a trossets
3 alls fregits
1 raig de conyac aromàtic
1 branqueta de farigola
1 bitxo (un trosset)

10 ametlles
1 fulla de llorer
1 ceba a trossets

julivert
oli i sal 
pebre negre

Elaboració dels cargols bullits:
Durant tan sols tres minuts aboquem els 3/4
de quilo dels cargols a bullir en aigua.

Preparació del plat:
Posarem una cassola amb oli al foc. Quan l'oli
estigui calent, incorporem la cansalada i els
alls. Retirem i reservem.
En l'oli que tenim hi posarem la pastanaga,
els porros, les cebes, el llorer, la farigola i el
bitxo. Tot això ho fregirem i quan veiem que
estigui cuit hi tirarem el conyac i la tomata.
En acabat amb els alls, les atmelles i el juli-
vert fem una picada amb una mica d'aigua.
La picada la posarem a la cassola i quan
veiem que fa xup-xup hi tirarem els cargols.
Quan hagin passat uns quinze minuts hi
posarem els peus de porc. Ajustarem la cuina
a foc lent durant cinc minuts i tastarem com
està de sal. Un cop finalitzat i després de tro-
bar-ho al punt deixarem reposar el plat durant
una hora.

Recepta gentilesa de:
Restaurant Blancafort
Carrer Santa Maria, 9-11
08756 La Palma
Telèfon: 936 721 113

Recepta de cuina
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Com va aconseguir la seva primera
càmera fotogràfica?
Vaig aconseguir-la amb 25 embolcalls de
xocolata d'Ollé. En aquella època els
negatius eren tan grans com les fotogra-
fies.

Quina és aquella fotografia que voldria
tornar a fer?
La panoràmica general de la Palma des
de Fontpineda.

Un lloc per passejar?
No sóc massa de passejar... però el
Passeig del Marge.

Un racó de la Palma?
El mirador de Fontpineda.

Què milloraria de la Palma?
El trànsit.

Sabíeu què hi havia pràcticament  a
tot el Pla de Sant Joan fa trenta anys?

Vinyes

Gent de la Vall
Joan Pi, aficionat a la fotografia.
Propietari del major arxiu fotogràfic de
la Palma de Cervelló.

?Denominació
d'origen

Una estació de l'any?
L'hivern.

Com s'imagina la Palma d'aquí a vint
anys?
En la part positiva me l'imagino més
moderna i amb una variant, però en
general la veig malament.

Quantes fotografies té?
Buf! Més de 20.000 diapositives, més de
12.000 fotografies i unes 6.000 fotogra-
fies en digital. En vídeo 8 unes 500 cin-
tes de noranta minuts... a part les cintes
de VHS.

Una fotografia per regalar a totes les
cases de La Palma?
Un vista panoràmica de La Palma de
l'any 1958.
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SESSIÓ ORDINÀRIA
9 de juliol 2004

Aquest Ple es realitza amb l'absència justificada
del Sr. Albert Guilera i Planas (CiU). A l'inici de
la sessió pren possessió la nova regidora Maria
Carme Saenz-Torre i Jurado (CiU), que ocupa la
plaça vacant des de la renúncia de la ex-regido-
ra Maria Lluïsa Homs i Jané.

El Ple de la Corporació aprova:

1. Nomenar a la regidora Maria Carme Saenz-
Torre i Jurado com a representant municipal
al Consell Escolar del CEIP "El Solell" i a la
regidora Núria Casamada i Humet com a
representant municipal al Consell de Centre
del Consorci per a la Normalització
Lingüística Ca n'Ametller. En ambdós casos
els nomenaments es fan per substituir a la
ex-regidora Maria Lluïsa Homs i Jané. Voten
a favor els grups municipals de
Convergència i Unió (CiU), Candidatura per
la Concòrdia (CPLC) i Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC). S'absté el Grup
d'Entesa per la Palma-Partit del Socialistes
de Catalunya (ELP-PSC).

2. El Compte General de l'exercici 2003.
S'aprova per unanimitat.

3. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya una
reserva de freqüència de televisió digital
terrestre destinada a la prestació del servei
públic de televisió digital local per al terme
municipal de la Palma de Cervelló i assumir
la gestió directa d'aquest canal per part de
l'Ajuntament. S'aprova per unanimitat.

4. La delimitació del perímetre per a la preven-
ció d'incendis forestals de la urbanització de
Can Vidal. S'aprova per unanimitat.

5. Formalitzar la creació de la comissió delibe-
rant municipal, integrada per tots els regi-
dors de l'Equip de Govern. Aquesta comissió
es reunirà, com a mínim, un cop cada quin-
ze dies i les seves funcions seran coordinar
l'acció de govern municipal, elaborar políti-
ques, plans i programes, preparar els
assumptes que hagin de sotmetre's als
òrgans resolutoris, (sens perjudici de la com-
petència de les comissions informatives) i
assistir a l'alcalde en la pressa de decisions.
Vota a favor CiU, vota en contra ELP-PSC i
s'abstenen CPLC i ERC.P
le
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s 6. Mantenir la retribució de l'alcalde en 34.000
Euros bruts anuals per dedicació parcial a la
corporació de 37,5 hores setmanals míni-
mes. Suprimir les retribucions de la resta de
regidors i establir unes noves indemnitza-
cions per assistència a òrgans col·legiats
municipals, a partir de  l'1 d'agost de 2004,
que seran les següents: 18 euros per
assistència a cada sessió del Ple Municipal,
150 euros per assistència a la Junta de
Govern Local, 30 euros per assistència a les
Comissions Informatives i 250 euros per
assistència a la Comissió deliberant. Vota a
favor CiU, vota en contra ELP-PSC i voten
abstenció CPLC i ERC.

El Ple de la Corporació rebutja:

L'esmena presentada pel Grup municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
sobre l'establiment de retribucions i indemnitza-
cions als membres corporatius. Aquesta esmena
proposava unes retribucions, en cas de dedica-
ció exclusiva, de 49.000 euros bruts anuals per
a l'alcalde, 45.000  euros bruts anuals per als
tinent d'alcalde i 42.000 euros bruts anuals per
als regidors de l'equip de govern. En cas de
dedicació parcial, proposava 15.000 euros
bruts anuals per als tinents d'alcalde i 12.000
euros bruts anuals pels regidors de l'equip de
govern. Addicionalment, l'esmena preveia unes
indemnitzacions de 60 euros per assistència a
plens,  150 euros mensuals pels portaveus dels
grups municipals, 150 euros mensuals per a
cada grup municipal i 250 euros per assistència
a Juntes de Govern. La esmena es rebutjada
amb els vots en contra de CiU. Vota a favor ERC
i s'abstenen ELP-PSC i CPLC.

Precs i Preguntes:

1. L'alcalde informa sobre l'estat del projecte de
FECSA de construcció de la línia d'alta ten-
sió i sobre l'estat del projecte de supressió
del revolt, contestant a dues preguntes del
Sr. Gràcia (ELP-PSC).

SESSIÓ ORDINÀRIA
10 de setembre 2004

El Ple de la Corporació aprova:

1. Els esborranys de les actes de les sessions
anteriors celebrades el dies 19 de març, 26
de març (ordinària i extraordinària) i 14 de
maig. S'aproven totes elles per unanimitat.

18
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2. La proposta de modificació dels Estatuts del

consorci local Localred, acordada per
l'Assemblea General del mateix consorci el
31 de gener de 2004. Voten a favor CiU,
ELP-PSC i ERC. Vota abstenció CPLC.

3. Establir el 16 d'agost i el 7 de desembre
com a festivitats locals de la Palma de
Cervelló per a l'any 2005. S'aprova per una-
nimitat.

4. Una moció presentada pel grup municipal
de Convergència i Unió (CiU) donant suport
al correllengua 2004, organitzat per la
Coordinadora d'Associacions per la Llengua
catalana. S'aprova per unanimitat.

5. Una moció de l'alcalde sobre les accions a
prendre per l'Ajuntament com a conseqüèn-
cia dels talls de subministrament en la
cobertura del servei de telefonia mòbil per
part de "Telefónica Móviles, S.A." (Movistar)
en el nostre terme municipal . S'aprova per
unanimitat.

Precs i Preguntes:

1. El Sr. Riverola (ERC) demana que, en aquest
nou curs polític que s'inicia, es puguin arri-
bar a fer coses per consens. L'alcalde en
pren nota i espera que tots els grups muni-
cipals hi col·laborin per aconseguir-ho.  

2. A preguntes del Sr. Batlle (CPLC), l'alcalde
exposa les assignacions econòmiques ator-
gades a la Palma per a inversions provinents
d'altres administracions. El Pla Únic d'Obres
i Serveis de Catalunya (PUOSC), depenent
de la Generalitat de Catalunya, ha assignat a
la Palma 289.000 euros. L'Ajuntament ha
presentat al·legacions. El FEDER (Fons
Europeu de Desenvolupament Regional) no
ha assignat recursos a la Palma, ja que
segons el Govern actual de la Generalitat
aquests recursos han d'anar destinats exclu-
sivament a municipis grans. De la Diputació
de Barcelona no hi ha constància escrita,
encara que verbalment han manifestat que
rebrem 190.000 Euros. L'alcalde ja ha
manifestat la seva disconformitat i s'entre-
vistarà amb el diputat president els propers
dies.

3. El Sr. Batlle (CPLC) pregunta si el govern
municipal ha demanat col·laboració al grup
del PSC per demanar ajuts econòmics a la
Generalitat i a la Diputació. L'alcalde respon
que els ajuts que reben els ajuntaments no
depenen del color polític de les institucions,

pero que no rebutja cap col·laboració de
ningú i demana als regidors que puguin aju-
dar que ho facin. 

4. A diverses preguntes de la Sra. Cabero (ELP-
PSC), la regidora d'Ensenyament, Sra.
Carme Saenz-Torre (CiU), informa que l'am-
pliació de l'escola El Solell es troba en la fase
d'avantprojecte, que en dates molt pròximes
es disposarà d'un projecte per al seu estudi i
revisió, que l'Espai de Família continuarà
aquest curs i que el programa es farà públic
en breu. Tanmateix, l'alcalde informa que les
competències en Cooperació Internacional
les té assumides ell mateix directament.

5. L'alcalde, com a regidor de Governació, con-
testa a la Sra. Joaniquet (ELP-PSC) que ha
arribat a un acord amb els vigilants munici-
pals perquè aquests cobrin el plus de noc-
turnitat al Setembre.

6. El regidor d'Hisenda, Sr. Segura (CiU), en
resposta a la Sra. Joaniquet (ELP-PSC),
informa que, fins a la data, encara no s'ha fet
efectiu l'increment de retribucions dels regi-
dors aprovat al mes de juliol i que, a més,
alguns regidors de l'Equip de Govern no han
cobrat res durant els mesos de juliol i agost.

7. El Sr. Gracia (ELP-PSC) pregunta al regidor
d'Urbanisme, Sr. Guilera (CiU), sobre la
llicència de primera ocupació dels edificis
nous de la Plaça Puigmajor i sobre el conve-
ni signat per l'Ajuntament amb els promo-
tors. El Sr. Guilera informa que l'Ajuntament
ha atorgat llicencia suspensiva condicionada
al compliment de quatre condicions, que les
enumera, i que el conveni signat amb els
promotors contempla que es facin millores a
l'entorn de la plaça com a compensació per
les molèsties causades als veïns durant les
obres. 

8. L'alcalde informa, a preguntes del Sr. Gracia
(ELP-PSC), que l'autorització per ocupar la
carretera per les obres de supressió del revolt
ha estat ja signada pel Secretari de la
Diputació de Barcelona i que només falta la
signatura del Diputat-President, prevista per
a la setmana vinent.

9. L'alcalde explica, a instàncies de la Sra.
Joaniquet (ELP-PSC), que s'han trobat ossos
humans a les obres d'enderrocament de la
rectoria, i que això ha fet que es prenguin
mesures. Ara hi ha un arqueòleg a peu d'obra
i les excavacions es fan per medis manuals.



Els 10 manaments
del revolt de
l’Església

I No faràs malbé allò que encara no has
pagat.
Encara no hem pagat els crèdits que
vàrem necessitar per fer les obres de la
Plaça i ja l'hem destrossat. Som un poble
molt ric.

II No derruiràs allò que t'han deixat els
teus avantpassats.
No s'hi val malmetre i enderrocar l'únic
conjunt amb personalitat de tot el poble.
La rectoria, sense tenir gaire valor arqui-
tectònic, formava un conjunt harmònic
amb l'Església, el mur i la barana. Un
conjunt força atípic a tot Catalunya, on
sovint les places són tancades pels quatre
cantons.

III No tindràs pensaments impurs ni justifi-
caràs els actes dels altres.
Per a tots aquells que entenen que criticar
aquesta obra, és anar contra l'Església. I
no és això.

IV Estimaràs els nens del teu poble.
I no els deixaràs sense l'única plaça en
condicions que tenien per jugar.

V No renunciaràs a l'ajut de la Diputació.
El revolt es podia eixamplar amb l'ajut de
la Diputació si es tractava com una obra
viària. La voluntat de fer una vorera de 2
m., que obliga a enderrocar la Rectoria,
impossibilita que la Diputació ho pugui
incloure com a obra viària i desapareix la
possibilitat de que t'ajudi econòmicament
per aquesta obra.
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Quan el passat es
fa present.

La troballa de restes arqueològiques sota
la rectoria i la plaça de l'Església posa de
manifest l'antiguitat del nostre poble. Fins
avui teníem poques evidències de l'e-
xistència d'un antic poblament a la
Palma. Teníem constància documental de
la pertinença del territori al monestir de
Sant Pere de les Puel·les; l'ermita de Sant
Joan; les últimes runes de l'ermita de
Sant Vicenç Ferrer; i notícies de l'existèn-
cia d'una església anterior a l'actual, sota
l'advocació de Santa Maria i Sant Brici,
però poca cosa més. Les tombes antropo-
morfes del S. X ens descobreixen que la
Palma ja era habitada en aquella època
fundacional de la nació catalana. Els nos-
tres orígens emergeixen de l'obscuritat de
la història arran de les necessitats de
transformació que imposa el present.
La descoberta, més enllà del valor intrín-
sec de les restes recopilades, no és banal.
Ens posa davant la idea de continuïtat
històrica entre aquell antic poblament i
l'actual, i ens permet lligar clarament l'o-
rigen de la Palma amb els orígens de
Catalunya. Una Catalunya sorgida de l'ex-
pansió de l'Imperi Carolingi al nord-est de
la Península Ibèrica. Una Catalunya que
en els seus inicis constitueix la frontera
entre la civilització cristiana occidental i
la civilització musulmana, que provinent
d'Orient Mitjà i del Nord d'Àfrica ocupava
la major part de la península.
Probablement cap dels actuals veïns de la
Palma no té cap parentiu amb els antics
pobladors, que vivien en una època molt
dura en que la vida era sòrdida, bruta i
breu, però hi ha hagut una clara continuï-
tat, la Palma d'avui és hereva d'aquell
poblat del S. X; la llengua i la cultura prò-
pies de Catalunya són el resultat de l'evo-
lució de la llengua i la cultura d'aquell
temps, i la nostra civilització és l'occiden-
tal.
Clara mostra de continuïtat, Catalunya ha
rebut al llarg dels segles múltiples influ-
ències, migracions massives i ha experi-
mentat les revolucions socials, culturals i
tecnològiques que  s'han produït a Europa
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durant mil anys; això no obstant s'ha
mantingut un tronc comú des de l'Alta
Edat Mitjana fins avui. De nosaltres
depèn que aquesta continuïtat es preser-
vi, i que en el futur els habitants de la
Palma es puguin seguir sentint partícips
d'aquest mateix tronc comú que ens uneix
als homes i dones enterrats fa mil anys al
costat de l'Església.

Albert Guilera
Regidor i portaveu de CiU    



L’opinió de la
Candidatura per la
Concòrdia

En aquesta ocasió permeteu-nos que dedi-
quem la primera part del nostre comentari a
la memòria del que fou un dels millors i més
sincers suports de la nostra candidatura, En
José Luis Ballesté López, nat a Melilla l'any
1929 i mort a la Palma de Cervelló, desprès
de dotze anys de residència, el proppassat dia
10 de setembre. Descansi en pau.
Amb motiu del ple del proppassat dia 10 de
setembre i en el punt corresponent a "precs i
preguntes", el senyor Pedro Ardoy, en qualitat
de veí, va preguntar el motiu pel qual no s'ha-
via publicat la seva lletra adreçada a "La
Bústia" del núm. 13 de "La Veu". La resposta
del Regidor de Comunicació, el senyor En
Jordi Segura ens va deixar bocabadats.
Resulta que sense cap comunicació prèvia,
havia decidit suspendre l'esmentada secció,
degut a la manca de participació del veïnat.
Certament les poques cartes publicades han
estat crítiques amb l'acció del govern munici-
pal i tampoc n'han rebut en sentit contrari,
elogiant la labor portada a terme. El més sor-
prenent fou les alternatives de comunicació
pública proposades entre el veïnat i
l'Ajuntament. A partir d'ara, el veí que vulgui
adreçar-se públicament a l'Ajuntament, tindrà
que fer-ho per INTERNET i també anuncià un
proper programa de la televisió local a l'abast
del veïnat, del que desconeixem el format.
En la nostra opinió, el primer que caldria
haver fet és esbrinar el motiu pel qual s'ha
produït l'esmentada manca de participació.
Per altre banda, creiem que la proposta equi-
val a no tocar de peus a terra. El nostre poble
no està a Noruega i preveure que hi ha un
número  suficient de veïns disposats a con-
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L’opinió política
VI Caminaràs arran de terra i a prop dels

teus.
El projecte d'eixamplar el revolt amplia en
70 cm. el pas destinat a cotxes, (35 per
cada banda) amb un pressupost de 60
milions de Pta. La inclusió d'una vorera
de 2 m a tocar de l'Església, significa
enderrocar tota la rectoria i establir unes
compensacions de prop de 90 Milions de
Pta., fet que eleva la xifra total a 150
Milions de Pta., de previsió. Aquest és un
projecte faraònic allunyat de qualsevol
realitat

VII No llençaràs els diners.
Quin sentit té gastar-se 150 Milions de
Pta. per arreglar un revolt de la carretera,
quan tens la possibilitat de fer-ne la
variant. No hauria estat millor destinar
aquests diners en millorar i reduir l'im-
pacte ecològic i ambiental de la futura
variant.

VIIIEscoltaràs els teus regidors.
Faràs cas del regidor de cultura quan sur-
tin restes arqueològiques al fer excava-
cions i no les faràs malbé ni te les
enduràs a l'abocador. També escoltaràs
als teus regidors quan et diguin que no cal
refer tota la rectoria, ni ampliar-la, ni pin-
tar tota la façana de l'Església, doncs hi
ha ciutadans que no són catòlics.

IX Confiaràs en els altres.
Però quan reconstrueixis la rectoria, amb
més metres quadrats i amb els diners de
tots el ciutadans, no et creuràs que tin-
drem rector per sempre més. No és més
lògic reconstruir la rectoria, mantenint-ne
la titularitat municipal i cedint-ne l'ús a la
parròquia, amb les compensacions que
calgui, mentre exerceixi les seves activi-
tats? Que passarà el dia que no hi hagi
rector? 

X No signaràs en nom de l'Ajuntament en
va.
No signaràs convenis d'indemnització en
nom de l'Ajuntament sense saber exacta-
ment el què costa. No es pot acordar una
compensació amb tercers, per exemple
construir una rectoria de 350 m2, sense
tenir ni tant sols un projecte. De què la
farem la rectoria? Que costarà? Estaran
d'acord amb la proposta de l'Ajuntament?

Aquests deu manaments s'inclouen en dos de
molt importants:

No faltaràs al respecte dels teus conciuta-
dans, prenent-los el pèl.
No malbarataràs els diners dels teus con-
ciutadans, encara que tinguis majoria.

Amén.

Grup municipal d'Entesa 
per la Palma - PSC
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nectar regularment  amb la pàgina WEB de
l'Ajuntament  - a part del jovent que juga amb
els ordinadors -,  avui per avui, ens sembla
una utopia.
Ara bé, si resulta que el veritable objectiu de
l'equip de govern és una mesura "preventiva"
per tancar la boca a les possibles crítiques
públiques del veïnat més descontent amb
l'actuació del govern municipal, cal admetre
que van per bon camí.
Vistos alguns programes de la TV local, hom
arriba a la conclusió que una bona part està
dedicada a temes aliens al nostre poble i, per
una o altra raó, les aparicions dels membres
del govern municipal son d'una freqüència
abusiva.
Al igual que d'altres administracions d'àmbit
superior, nosaltres proposem la creació d'un
consell d'àmbit local que controli les actua-
cions dels mitjans d'informació pública local,
és a dir, aquells que paguem entre tots, en
especial les quotes de pantalla del personal.
Les obres de la corba de l'església. Al marge
d'esdeveniments imponderables, les despeses
complementaries s'estan acumulant: Lloguer
de locals, obres i instal·lacions de condicio-
nament de locals municipals, transport dels
estris de la rectoria, estudis diversos, etc. -
Veurem al final quina desviació pressuposta-
ria, a càrrec del contribuent de la Palma, en
resulta.
Sobre el local del CAP.  Certament, les com-
petències de l'Ajuntament estan limitades al
local i al seu manteniment. Pues bé, resulta
que alguns dels aparells d'aire condicionat
tenen la canonada destinada  a  evacuar  l'ai-
gua resultant de la condensació directament
als "desaigües" i conseqüentment també ser-
veixen, en sentit contrari, per conduir la flaire
a "pixum" dels esmentats "desaigües" fins els
ventiladors que la distribueixen per tot el
local, creant un ambient d'allò més desagra-
dable.
La solució és senzilla i per tant barata. Es
tracta de intercalar un element anomenat
"sifòn" a l'esmentada canonada d'evacuació.
Confiem s'hi posi remei el més aviat possible. 

Ramon Batlle i Gelabert.
Regidor de Candidatura per la Concòrdia

En els propers mesos, l'estat espanyol ens
convocarà per aprovar o no la constitució
europea. Val a dir, que el posicionament
d'ERC és clarament contrari a la seva aprova-
ció.
Per què ?
1. Una Constitució que no té en compte els

que no tenim estat propi: La Constitució
deixa en mans dels estats nació qualsevol
qüestió relacionada amb els drets i la
representació de les comunitats polítiques
subestatals (les "regions" i nacions sense
estat) a Europa i no es fa ni la més lleu
menció al dret a l'autodeterminació. Hi ha
un rebuig sistemàtic a qualsevol mesura
que impliqui, ni que sigui de manera molt
tímida, el reconeixement de les nacions
sense estat propi o tan sols les regions amb
competències legislatives. Moltes de les
propostes que en aquest sentit va fer la
Convenció Catalana per al futur d'Europa
no han estat tingudes en compte. A més,
desapareix la referència als pobles
d'Europa i es fa servir la insípida fórmula
"estats i ciutadans" per designar les bases
de la legitimitat de la Unió.

2. Pel que fa al català, finalment l'únic dret
dels catalanoparlants és el d'obtenir una
traducció (no autèntica, és a dir, no vàlida
jurídicament) de la Constitució, si el govern
espanyol ho demana. La UE es compromet
a donar en el futur una "atenció especial" a
les llengües que siguin oficials en part d'un
territori estatal.

3. Una Constitució de base estatista: L'article
5.1 és simptomàtic dels vents poc favora-
bles que corren per Europa: "La Unió res-
pectarà la identitat nacional dels seus
estats membres, inherent a les seves
estructures fonamentals polítiques i consti-
tucionals, també en tot allò relatiu a l'auto-
nomia local i regional. Respectarà les fun-
cions essencials de l'estat, en particular les
que tenen per objecte garantir la integritat
territorial de l'estat, mantenir l'ordre públic
i salvaguardar la seguretat interior".

Constitució europea 
o prostitució europea? 
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A
genda cultural

AGENDA OCTUBRE 2004
23/10 Concert de Rock, per a presentar el

Punt d'Informació Jove Municipal, a
les 10 h al Poliesportiu Municipal.

23-24/10 1ª Expofira Mineral i Comercial la
Palma, al carrers Santa Maria, Sant
Josep i Sant Jordi, amb la partici-
pació dels comerciants i les entitats
del poble.

26/10 Xerrada col·loqui: “Llibertat i res-
ponsabilitat a l’adolescència” (a les
21:30 h a l’aula Pascual Ollé)

31/10 Castanyada popular al Casal de la
Gent Gran (a les 19 h)

AGENDA NOVEMBRE 2004
12/11 Taller de Contes. (a les 18 h a la

Biblioteca Municipal). 
12/11 Ple municipal ordinari (a les 20 h a

la Sala de Plens).
13/11 Representació de l'obra teatral

"Dansa d'Agost" al Teatre de
l'Aliança Palmarenca (a les 22 h).
Diada del Soci.

14/11 Representació de l'obra teatral
"Dansa d'Agost" al Teatre de
l'Aliança Palmarenca (a les 22 h).
Diada del Soci.

13-14/11 Ascensió al Pic de Monteixo, orga-
nitzada pel Centre Excursionista la
Palma (CELP).

20/11 Representació de l'obra teatral
"Dansa d'Agost" al Teatre de
l'Aliança Palmarenca (a les 22 h).
Diada del Soci.

AGENDA DESEMBRE 2004
10/12 Taller de Contes. Contes de Nadal

(a les 18 h a la Biblioteca Munici-
pal). 

18/12 Excursió espeleològica a la Cova
del Masiet, organitzada pel Centre
Excursionista la Palma (CELP).

19/12 Cantada de Nadales amb el Grup
infantil la Quitxalla (a la parròquia
de Santa Maria de la Palma).

24/12 El Grup "La Quitxalla" farà el PES-
SEBRE VIVENT al carrer Sant
Isidre. (a les 19 h).

25/12 Representació de "ELS PASTO-
RETS" a l'Aliança Palmarenca, a
càrrec del Grup de Teatre de la
Palma. (a les 19 h)

31/12 Festa de CAP D'ANY al poliespor-
tiu, (a partir de les 12:30 h de la
nit)

4. El que s'ha de lamentar en el terreny social
és que no s'hagi pogut superar la unanimi-
tat al Consell per poder avançar cap a una
veritable aproximació dels sistemes socials
i fiscals dels estats membres. També cal
criticar que amb el pressupost de la Unió
(actualment un 1'27% del PIB de la UE,
que probablement baixi) serà difícil lluitar
contra les grans desigualtats socials que hi
ha no només dins dels estats membres,
sinó també entre estats membres (amplia-
ció). És criticable també la decisió de men-
cionar l'estabilitat de preus com un dels
objectius de la Unió.

Per tot això, no podem caure en el parany d'a-
provar una constitució lesiva contra els inte-

ressos de tots els catalans. Votar-la a favor
significa com es diu col.loquialment " baixar-
nos els pantalons ", i ja és hora que d'una
vegada, DIGUEM PROU, i que ens deixin
d'humil.liar, de no reconéixer els nostres drets
i les nostres tradicions, i que només siguem
vàlids per pagar i per pagar. No home, no !!,
Prou d'acceptar i baixar el cap veient com
Catalunya i els catalans sóm insultats, i es vol
prostituir a Catalunya.

Votem no a la constitució europea

Christian Riverola
Regidor d'ERC
esquerralapalma@hotmail.com




