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Editorial
Ara, al bell mig de l'estiu i just
abans de la Festa Major és
l'hora de fer balanç d'on som
avui, a on volem arribar i quins
somnis i reptes ens podem
plantejar pel demà. Tot això
cal fer-ho des d'una opció de
servei i de vocació que faci,
del nostre, el poble que entre
tots vulguem arribar a fer.
Per la meva part, voldria fervos cinc cèntims de la reflexió
sobre el balanç i d'alguns dels
Josep Maria Llop i Rigol
reptes que tenim pel davant.
Alcalde de la Palma de Cervelló
Durant aquest any, crec que
tots junts hem fet un petit salt
endavant: s'ha engegat la
Televisió de la Palma, s'han asfaltat alguns
dels carrers més malmesos, s'ha fet un
esforç per a millorar la jardineria i la neteja
viària, s'ha inaugurat la Llar d'Infants, s'han
fet obres de millora del polisportiu, s'han
arranjat camins i s'ha iniciat la neteja perimetral de la massa del bosc que té perill
d'incendis. A hores d'ara hi ha molts altres
projectes en marxa sobre els que s'hi està
treballant de valent. Tot això està sent possible perquè hi ha un govern amb il·lusió, amb
ganes de treballar i -si m'ho permeteu- perquè la Palma té uns regidors que estem
engrescats pel futur i enamorats del nostre
poble. Però a més, tot aquest projecte de
present i de futur és possible i agraït, gràcies
als suggeriments, aportacions, neguits i les
diferències de parer que heu manifestat en
grup o individualment. Gràcies a la política
de participació, decisions tant rellevants
com la ubicació de l'escola, la idoneïtat i
millores sobre el projecte de supressió de
l'estretor del revolt de la plaça de l'Església,
o el que fa referència a les línies elèctriques,
han estat aspectes en els què la col·laboració de tots ha estat fonamental per a repensar, reestudiar o confirmar i, en tot cas,
millorar el projecte de govern que en cada
moment s'estigui considerant.
Voldria també agrair, d'una manera molt
especial, la gran col·laboració que hem tingut en el primer pas vers l'Agenda XXI: un
total de 820, sobre un cens de 3.000 habi-

2

tants, heu contestat una enquesta de més de
40 preguntes que buscava saber quin poble
tenim i, sobretot, quina idea de futur volem
per la Palma. A criteri de l'empresa que ha
processat les dades, sorprèn molt gratament
no només el nombre d'enquestes contestades, sinó també l'elevat nombre de comentaris sobre alguns dels temes que l'enquesta
planteja i que la gent considerem crítics en
la definició del nostre futur. Tot això, són
indicadors de la importància i de l'estima
que els Palmarencs i les Palmarenques
tenim envers el nostre poble.
A començaments de la tardor, just quan s'iniciï el procés de redacció de l'Agenda XXI i
del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal,
publicarem un breu fulletó perquè tots coneguem de forma resumida les conclusions
bàsiques d'aquest estudi. A grans trets,
majoritàriament volem: un poble que es
valori per la importància de l'actiu de la
natura i de la proximitat amb Barcelona, que
la seva dimensió sigui petita perquè no perdi
el caliu humà d'un poble i, entre altres, que
els serveis (la neteja, la jardineria, els
correus, ..) funcionin bé. Ara, coneixem la
percepció real de cadascun d'aquests
neguits en el conjunt de la població.
La feina que caldrà fer a partir de la tardor
és francament engrescadora: a partir del que
hem dit cal veure de quina manera aquests
desitjos es poden dotar d'una estructura perquè de debò arribin a ser realitat. No us vull
amagar les dificultats, però voldria dir-vos
que si fem bé les coses tenim pel davant un
futur molt esperançador. Només a tall de
comentari, em complau compartir algunes
de les coses sobre les que actualment estem
treballant: l'ampliació de l'escola, la creació
d'un Parc Fluvial, la perllongació del camí
del Roure des de la Palma fins a Corbera, un
camp de futbol nou i obres de condicionament de diversos carrers del municipi, entre
molts altres àmbits.
Tot això ha de ser un procés que ens ajudi a
arribar allà on la Palma vulgui anar. Sense
cap por.
Que tingueu bones vacances i una molt
bona FESTA MAJOR
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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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Compromesos amb la

salut de la gent gran
En la majoria de poblacions del Baix Llobregat s'ha produït un procés d'envelliment de
la població. En aquest sentit, la Palma de
Cervelló és una excepció. La Palma és un
municipi amb un percentatge de població de
gent gran molt inferior a la resta de municipis de la comarca.
A algunes persones grans els calen serveis
específics per manejar-se amb normalitat en
la seva vida quotidiana. Per fer front a aquesta situació, des de la Regidoria de la Gent
Gran s'ha volgut portar a terme una política
social encaminada a la prevenció de la salut.
En aquesta línia s'hi destaca el servei de
presa de tensió arterial ofert, cada primer
dimarts dels darrers mesos, a totes les persones del Casal de la Gent Gran en la mateixa
seu del propi Casal, al carrer Cadí.
Juntament amb aquesta iniciativa i amb la
Comissió Mixta creada entre l'Ajuntament i el
Casal, s'han programat diferents xerrades
sobre el que envolta la salut de les persones
grans. En aquest sentit, la doctora Castro del
Centre d'Atenció Primària de la Palma ha
impartit diferents ponències pràctiques sobre
l'alimentació, més concretament la dieta
mediterrània i els diferents riscos que es
poden trobar les persones a la llar i com evitar-los, entre altres.
Properament es continuaran programant
xerrades en aquest àmbit donada la bona acollida d'assistents al Casal. Les persones interessades en aquestes activitats de la prevenció de la salut de la gent gran es podran informar en el tauló d'informació del Casal i de
l'Ajuntament. Aquesta iniciativa en política
social encaminada a la prevenció de la salut
de les persones grans és una opció alternativa a la clàssica assistència al CAP i pretén
apropar la cultura de la prevenció en salut a

un determinat col·lectiu de la població de la
Palma que requereix més cura en aquest
àmbit.
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L'esport d'elit

pren partit a la Palma
Durant la primera quinzena del mes de juny i
el proper mes d'octubre l'esport d'elit va tenir
i tindrà una cita a la Palma de Cervelló.
Al llarg de vuit dies, al camp municipal, va
tenir lloc el 19è Torneig Internacional de
Futbol Base, organitzat per la Unió Esportiva
la Palma. Aquesta cita de futbol de cada any
va comptar amb la participació de 18 equips
provinents, entre altres llocs, de diferents
comarques catalanes, d'Andalusia, de l'Aragó
i de l'estat francès. Enguany s'ha arribat ha
celebrar un total de 69 partits de futbol. Amb
l'objectiu d'impulsar el futbol dins el col·lectiu
de noies i promocionar el futbol femení entre
el públic assistent es va realitzar, el divendres
11, un partit d'exhibició.
El torneig, que va comptar amb el suport de
la Federació Catalana de Futbol i la Regidoria
d'Esports de la Palma, va assolir un camp de
futbol ple de gom a gom en el lliurament dels
trofeus a tots els equips participants. La UE
la Palma va resultar primera en la categoria
de Benjamins A i segona en la categoria de
Benjamins B, enfront el C.F.Pallejà i el
C.F.Corbera, respectivament. El 19è Torneig
Internacional de Futbol Base ha estat sponsoritzat per 43 comerços, empreses i entitats
del nostre municipi.
D'altra banda, i continuant amb una Palma
abocada a l'esport professional, el proper mes
d'octubre, del dia 10 al dia 12, se celebrarà
al nostre poble el III Torneig de Bàsquet
Cadets. El Torneig, organitzat pel P.B. la
Palma amb el suport de la Regidoria d'Esports de l’Ajuntament, té confirmada la participació dels Cadets del F.C.Barcelona,
Joventut de Badalona, Pamesa València,
Unió Gironina i P.B. la Palma. El procés
d’inscripció de participants al torneig no finalitza fins després del període d'estiu, per tant
podreu disposar de més informació a
www.pblapalma.com
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Associacionisme
i participació:
patrimoni de la Palma
Avui, la Palma de Cervelló és un dels municipis amb més associacions de tot Catalunya
comparant-la amb el total de la població que
hi viu. És sabut que la falta d'un ajuntament
propi, fins fa pocs anys, era un estímul que va
dur la gent de la Palma a mobilitzar-se per
tirar endavant iniciatives de tota mena.
La intensa vida associativa que té la Palma
és un patrimoni col·lectiu que l'Ajuntament
preté continuar impulsant. Assumir part de
les responsabilitats col·lectives o un compromís amb la comunitat són elements
imprescindibles que avui donen sentit a una
societat democràtica.

ASSOCIA'T PER LA PALMA!
"TENS UNA MICA DE TEMPS
LLIURE? TENS GANES DE FER
COSES PEL TEU POBLE?
APUNTA'T I COL·LABORA AMB
LES ENTITATS I ASSOCIACIONS
QUE TENS MÉS PROPERES EN
INICIATIVES PER LA PALMA.
www.lapalma.diba.es

LA GRALLA
L'any vinent farà 10 anys que es va constituir
l'associació cultural La Gralla.
La Gralla té com a finalitat fomentar la cultura popular i les tradicions del poble, així com
la potenciació de tot l'àmbit socio-cultural per
a promoure la identitat cultural de la Palma.
La Gralla va construir manualment, al principi de la seva fundació, la parella de gegants i
té en l'actualitat diferents seccions: la
Quitxalla, el Ball de Pastors, el Ball de Panderetes i, d'ençà dos anys, el grup de Bastoners.
Des de fa temps, i gràcies a la iniciativa de
molta gent de l'associació cultural La Gralla,
la ballada de gegants, el bastoners, les panderetes, els pastorets, formen part del paisatge festiu del nostre poble, la Palma de
Cervelló.
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La Palma és verda,
la Palma és bosc.

Per poder avançar amb pas ferm cap al futur,
la Palma necessita del bosc i el bosc necessita de la Palma. En comparació a la resta de la
comarca, a la Palma l'ocupació forestal és
superior i la de conreus molt inferior. Més del
68% del territori del nostre municipi és bosc.
El bosc de la Palma té un arbrat dens de 345
Ha i un arbrat clar de 21,43 Ha, és a dir
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367Ha de bosc, 367 Ha de vida. Només cal
una petita espurna, una cigarreta mal apagada o una deixalla abandonada per provocar
un incendi i posar fi a la vida de milers d'arbres, animals i plantes que formen el nostre
bosc. Per evitar aquesta situació les
Regidories de Medi Ambient i Governació
han iniciat un pla per tal d'extremar les precaucions sobretot ara que els risc d'incendis
és més alt. En aquest sentit, el Ple del dia 9
de juliol va aprovar el Plànol de delimitació de
les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de
22 d'abril, de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions sense
continuïtat immediata amb la trama urbana;
en què cal assegurar l'existència d'una franja
exterior de protecció de vint-i-cinc metres
d'amplada al voltant, lliure de vegetació seca
i amb la massa arbòria aclarida.
També en aquesta primera fase del pla,
l'Ajuntament de la Palma ha contractat l'empresa pública "Forestal Catalana, S.A.", del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya, perquè es faci
càrrec de l'obertura de la franja de protecció
del nucli urbà de la Palma. I com a tercera
acció del Pla, i arran de la concessió de la
subvenció de la Diputació de Barcelona, properament s'arranjarà el camí de Can Via a
Can Rafel i el camí del cementiri a la pedrera de Pallejà. Amb aquestes actuacions, gestionades des de la Regidoria de Medi
Ambient, s'haurà finalitzat la xarxa de camins
prevista en el Pla de Prevenció d'incendis de
la Palma.
Continuant en aquesta política de prevenció i
de Plans d'actuació, l'Ajuntament de la Palma
en estreta col·laboració amb la Diputació de
Barcelona i l'ajut d'associacions de defensa
forestal (ADF) han endegat el Pla 2004 de
prevenció d'incendis forestals, on el de la
Palma està integrat.

la Veu

La decidida voluntat de l'Ajuntament en la
prevenció de danys al nostre bosc recomana
adoptar mesures abans que es produeixi el
problema. Per protegir la vegetació de la
Palma també es necessita el compromís dels
nostre vilatans. Els veïns i veïnes de la Palma,
amb la seva actitud d'alerta i prevenció, han
d'evitar donar facilitats al foc.
La prevenció és la millor eina per evitar el
foc. La detecció i la intervenció ràpides són
clau per reduir el màxim la superfície cremada. La vigilància, sobretot durant el període
d'estiu, de les hectàrees de bosc, espais naturals i zones forestals és cabdal ja que, a més
de ser espais privilegiats on gaudir del nostre
temps de lleure, són imprescindibles per a la
regulació del cicle de l'aigua, la millora de la
qualitat de l'aire i la conservació del sòl i de la
biodiversitat. Per això és fonamental protegir
el bosc i dedicar tots els mitjans i recursos
necessaris per a la prevenció d'incendis. La
Palma i el bosc han de sumar per tal que es
nodreixin mútuament. La Palma és bosc.
Font: Ajuntament de la Palma. "Diagnosi dels espais
naturals de la Palma de Cervelló", Diputació de
Barcelona.

Prevenim els incendis.
La prevenció requereix del treball
i compromís de tothom.
Col·labora-h
hi!

TELÈFON D'EMERGÈNCIES
EN CAS D'INCENDI TRUCA
AL

112

BOMBERS:

936 661 080

POLICIA LOCAL:

639 386 163

AMBULÀNCIA :

061

9

la Veu

Tots convidats a la

Festa Major

Un any més arriba l'estiu i la Palma es vesteix
de color per donar la benvinguda a la Festa
Major. El proper 15 d'agost la Palma celebra
la festivitat de la Mare de Déu, patrona dels
nostre poble. La Festa Major d'enguany se
celebra els dies del 12 al 16 d'agost, tot i que
el 7 i 8 d'agost s'inicien les primeres activitats
amb la petanca i el concurs de natació.
El ritme de les activitats de la festa major
d'estiu l'ha marcada sempre la nostra tradició.
Enguany, el programa proposat per la Comissió de Festes, i amb la participació de les
entitats de la Palma i veïns i veïnes, ve carregada d'atractives propostes per a tots els
públics. Diferents actes lúdics i culturals amenitzaran les festes d'un dels pobles més
emblemàtics del Baix Llobregat. Els guarniments dels carrers, les activitats infantils, el
ball, el cinema, el correfoc, les havaneres, la
música pop-rock, els sopars de festa major
-als vespres als carrers- i altres activitats
ompliran d'un ambient festiu tots els racons
del nostre poble dels quals les palmarenques
i els palmarencs en podran gaudir.
La Festa Major afavoreix, una vegada més, el
trencament de la rutina diària, el retrobament
amb la família i els amics i la participació de
veïns i veïnes en la programació dels actes
lúdics i festius. Durant la primera quinzena
del mes d'agost tots els vilatans i vilatanes
rebran a casa el programa oficial de La Festa
Major, editat per l'Ajuntament. Enguany
l'Ajuntament de la Palma convida a tothom a
participar de la Festa Major i a engalanar els
balcons de la Palma amb l'escut propi del
municipi i/o la senyera catalana.
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Recepta de cuina
Cocotxes de Lluç i
Carxofes en Salsa Verda
Ingredients per a 4 persones:
320
1
6
1
2
50

grams de cocotxes de lluç
pom d'alls tendres
carxofes mitjanes
porro
llimones
centilitres de fumet de peix (espines de
lluç, rap i bacallà, 1 porro, 1 ceba,
fulla de llorer i grans de pebre negra)
Llorer
5 dents d'all
50 grams de farina
Oli d'oliva
Sal
Pebre blanca

Elaboració del fumet de peix:
Tallar las espines, el porro i la ceba en trossos
grans. Afegir la fulla de llorer i grans de pebre
al gust. Cobrir d'aigua. Portar a ebullició i deixar bullir un màxim de 20 minuts. Passar pel
colador xinès per obtenir tan sols el suc.

d'aigua degudament salada i amb les dues llimones partides pel mig.
Netejar i tallar els porros en tires de 5 cm ben
fines. Bullir-les i fregir-les tot seguit en oli
molt calent per que quedin cruixides.
Muntatge del plat:
Salpebrar les cocotxes, enfarinar-les suaument i fregir-les en l'oli dels alls tendres sense
que les cocotxes agafin color. Eliminar l'oli
que sobri. Afegir la salsa verda i les carxofes
trossejades en octaves. Deixar bullir tot plegat
dos minuts. Emplatar en un plat fons preferiblement i col·locar a sobre els porros fregits.
Recepta gentilesa de:
RESTAURANT AMARENA

Elaboració de la salsa verda:
Picar l'all i el llorer al minipimer amb l'oli d'oliva. Posar la barreja dins una olla petita. Cuir
a foc lent sense que agafi color. Espessir amb
una mica de farina i afegir el fumet. Deixar
cuir 10 minuts a foc lent. Rectificar de sal i
pebre.
Preparació del plat:
Netejar els alls tendres i cuir-los amb l'oli d'oliva fins confitar-los. Escórrer i reservar l'oli
per a les cocotxes.
Netejar les carxofes deixant el cor i les fulles
més tendres. Bullir-les senceres en 2 litres
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Remodelació en l'equip
de govern municipal
Albert Guilera assumeix la primera Tinença d’Alcaldia i
Saenz-Torre s'incorpora com a nova regidora d'Ensenyament,
en substitució de Marisa Homs
L'actual equip de govern de l'Ajuntament de la
Palma, format per sis regidors, va aprovar el
passat 9 i 12 de juliol una remodelació en la
seva composició. Aquest canvis es produeixen
després de la renúncia per continuar al front
de les seves tasques a l'Ajuntament, per
motius estrictament personals, de la fins aleshores Regidora d'Ensenyament, Governació,

Treball i Joventut, Marisa Homs.
En una carta oberta, Marisa Homs va manifestar que la seva tasca com a regidora havia
estat guiada per l'esperit de servei envers els
seus veïns i veïnes i va expressar el seu
agraïment a tothom per la confiança posada
a la seva persona.

Actual equip de govern municipal
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JOSEP MARIA LLOP
ALCALDE.
GOVERNACIÓ I SERVEIS.

JORDI SEGURA
HISENDA, ESPORTS
I COMUNICACIÓ.

ALBERT GUILERA
PRIMER TINENT D’ALCALDE.
MEDI AMBIENT, URBANISME
I OBRES.
TREBALL, COMERÇ
I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

BEA GALLEGO
SANITAT, DONA
I GENT GRAN.

NÚRIA CASAMADA
SEGONA TINENT D’ALCALDE.
CULTURA I FESTES.
BENESTAR I FAMÍLIA
I JOVENTUT.

CARME SAENZ-TORRE
ENSENYAMENT.
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Els infants de la Palma

participen al Fòrum
Tot va començar quan un dia Dolors Gràcia,
cap d'estudis de l'escola El Solell, va proposar
que l'any escolar 2003-2004 fos dedicat al
Fòrum de les Cultures, és a dir, fos dedicat a
reflexionar sobre el present i sobre les possibilitats de construir un futur de pau i sostenibilitat.
Aquesta iniciativa va ser tan ben acollida per
tothom que, durant el darrer curs escolar,
l'Escola El Solell ha fet una cua d'activitats relacionades amb la pau, la tolerància i la sostenibilitat. El projecte ha implicat a tots els cicles
formatius dels nens i nenes de 3 anys a 12
anys. Els més petits en aquest curs han treballat el seu propi país, Catalunya. P-4, per exemple, ha treballat el país del Marroc, amb l'assistència a classe de la mare de dos alumnes
d'origen marroquí que els van ensenyar cuina
del Marroc i, entre tots, van elaborar el pa típic
d'allà. Cada classe de l'escola va composar una
mapa conceptual de la diversitat del món estudiant els costums, la geografia, les tradicions, la
llengua, la història, la religió, l'arquitectura, la
cultura, els balls típics i la demografia dels països respectius. Les activitats es van vivenciar
tant, entre els nens i nenes, que les portes i les
parets d' El Solell van acabar decorades amb
motius propis dels diferents països.
La mestra en educació especial, la Lurdes
Torres, juntament amb les coordinadores i la
cap d'estudis, van crear una obra amb els alumnes d'El Solell, pel dia de Sant Jordi, que ha

rebut el reconeixement del Fòrum Barcelona
2004. L'obra consistia en què en Pol Royuela i
la Laura Bosch, alumnes de l'escola, iniciaven
un viatge des de Catalunya per diferents països
cercant la pau, la tolerància i la sostenibilitat.
Finalment en Pol i la Laura s'adonaven que tots
els països tenien la llavor de la pau, la tolerància i la sostenibilitat però que calia regar-los per
créixer i fomentar-los entre totes les persones
que viuen al món.
La representació d'aquesta obra en el Fòrum va
mobilitzar tot el poble de la Palma. Van assistirhi 5 autocars plens d'alumnes, dos autocars
plens de pares i diferents cotxes d'ús particular.
La falta de logística en les instal·lacions del
recinte del Fòrum va ser substituida per l'esforç, la il·lusió i les ganes dels pares que van
ajudar en tot moment a que la representació fos
un èxit.
El curs escolar 2003-2004 també ha tingut la
col·laboració especial de Lidia Bieto que, cada
divendres a última hora de la setmana, ha
ensenyat el ball country als alumnes i els mestres de l'escola El Solell.
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La Palma es mou
La lectura arriba a la
piscina
Al mes de juliol d'enguany, els matins de
dilluns a divendres, s'ha ubicat a la terrassa
de la Piscina Municipal la Bibliopiscina.
Aquesta activitat permet gaudir de la lectura
des dels més menuts fins als mes grans, amb
una oferta de còmics, contes, dibuixos, jocs i
llibres.

Mulla't a nadar!
La Regidoria d'Esports de la Palma organitza
diferents cursets de natació per a infants i per
a adults, durant el mes de juliol i la primera
quinzena de setembre. El cost dels cursets de
natació és de 27 euros. Les inscripcions es
poden fer al mateix poliesportiu municipal de
la Palma o al telèfon 936 720 188.

Dolors Gràcia finalitza la
seva estada a la Palma

La Flama del Canigó
encén la nit de Sant
Joan a la Palma

La cap d'estudis de l'escola El Solell es traslladarà el proper curs a l'escola "Les Corts" de
la ciutat de Barcelona. Dolors Gràcia ha estat
mestra durant 13 anys a la Palma i ha format
a molts i moltes joves del nostre municipi que
en tenen un gran record. La Dolors ha estat
mestra d'educació infantil, impartint classe
als infants de 3 a 5 anys. Va ser directora de
l'escola en el curs 1993-1994 i aquests
darrers cinc anys ha estat la cap d'estudis de
l'escola El Solell.

Com cada any i per iniciativa de la Comissió
Flama del Canigó de la Palma de Cervelló, la
flama que recorre els Països Catalans, la vigília de Sant Joan, va ser present als carrers
cèntrics del municipi. La portada de la flama
del Canigó, és una tradició ja molt arrelada a
la Palma. La portada de la Flama va acabar
amb la lectura d'un manifest a la plaça de
l'Església.

L'Escola El Solell
assoleix 8.530 punts en
material informàtic
L'Escola El Solell és una de les 900 escoles
de tot Catalunya que participa cada any en
l'edició "Ordenatas per al Cole" dels supermercats i grup Condis. Amb la participació i la
col·laboració de tothom, l'escola ha aconseguit gratuïtament divers material informàtic i
electrònic per a ús de l'escola. En aquests
moments s'han assolit 8.530 punts que en
breu podran ser bescanviats per equips
informàtics.
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L’Ajuntament impulsa la

Primera Expofira

Comercial i Mineral de la Palma
Quan només falten quasi dos mesos i mig per
a celebrar la Primera Expofira Comercial i
Mineral de la Palma, tot està ben dibuixat per
a l'inici d'activitats i de la seva obertura, que
convertiran el nostre poble en la capital firal
de la comarca.
L'Ajuntament i l'Associació de Comerciants
de la Palma organitzaran el proper diumenge 24 d'octubre la Primera Expofira Mineral
i Comercial del municipi, que vol ser un
impuls de promoció econòmica per a la
Palma. L'objectiu de l'Expofira és transformar-se en un esdeveniment anual de referència i reconegut a la comarca del Baix
Llobregat.
L'Expofira Comercial i Mineral s'ubicarà als
carrers de Santa Maria, Sant Jordi, Sant
Josep i la plaça Cervantes. La seva celebració es realitzarà durant tot un dia. L'Expofira
de la Palma tindrà un caràcter marcadament
familiar, disposarà de diferents stands on els
comerços del poble exposaran i vendran els
seus productes, es podran degustar diferents
mostres culinàries dels restauradors del
municipi, s'exposaran mostres d'art i artesania, hi haurà diverses activitats pels infants i
comptarà amb una exposició de minerals de
20 metres de llargada.
La Primera Expofira ja ha començat a caminar. L'Associació de Comerciants de la
Palma ha endegat un joc entre la població
que els porta a diferents botigues i llocs del
municipi i que finalitza el mateix diumenge
24 d'octubre.
L'Expofira Mineral i Comercial de la Palma és
un compromís des de l'Ajuntament per tal
d'esdevenir un poble encara més emprenedor, dinamitzant els espais i les condicions
que fomenten el comerç local i a la vegada
permetent identificar la Palma en un cita de
referència.
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TV

La TV de la
Palma s'ubica
al poble

Al llarg d'aquest estiu la televisió de la Palma
s'ubicarà en un local del nostre municipi.
Aquesta iniciativa vol dotar la televisió pública de la Palma d'una infrastructura bàsica que
permeti assolir una televisió de més eficàcia.
Aquesta ubicació de la televisió a la mateixa
població permetrà obtenir, a partir del darrer
trimestre de l'any, d'una puntualitat en l'emissió de la programació. D'altra banda,
aquest nou local facilitarà que la població
pugui fer ús del teletext i es puguin insertar
notícies d'interès general per als veïns i veïnes
de la Palma en el moment precís. Amb aquesta primera seu de la Televisió de la Palma és
vol fer un pas endavant, des de la Regidoria
de Comunicació, per assolir una televisió professional i de qualitat.

Can Vidal connectada
amb TV la Palma abans
de finalitzar l'any
Des de l'inici del senyal d'emissió de la televisió pública de la Palma, els veïns i veïnes de
Can Vidal no han pogut rebre el senyal d'ona
per tal de poder veure, en els seus monitors,
la programació de la televisió del nostre municipi. Abans de finalitzar l'any l'Ajuntament
instal·larà la infrastructura necessària amb
l'objectiu que el senyal del repetidor de
Fontpineda pugui arribar a les antenes de
televisió que hi ha a la zona de Can Vidal.
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Canal 3/24, Flaix TV i
City TV es veuran als
televisors del nostre
poble
A partir de la tardor d'aquest any a les
diferents cases de la Palma es podran
veure els canals de televisió: Canal 3/24,
Flaix TV i el canal de City TV. Des de la
Regidoria de Comunicació es vol fer una
aposta clara per tal que els vilatans del
nostre poble puguin optar a una oferta
àudio-visual amb la mateixa qualitat que
en municipis de més població.

La web i TV la Palma,
nous canals de
participació ciutadana
La comunicació bidireccional entre els
veïns i veïnes de la Palma i el seu Ajuntament és un objectiu que es vol potenciar
i iniciar amb nou canals de participació.
Properament a la web de la Palma
www.lapalma.diba.es s'ubicarà un apartat
per connectar directament amb tots els
regidors de govern per tal que els internautes del nostre poble puguin expressar lliurement el seus punts de vista sobre les
coses que els preocupen en general i més
específicament del nostre municipi. En
aquest sentit, en l'actual web de la Palma
ja hi ha un apartat "La Bústia" que vol ser
un canal directe per poder connectar amb
l'equip de govern de l'Ajuntament. D'altra
banda, i en la programació que s'està preparant per a la nova temporada de TV la
Palma s'estrenarà un nou espai mensual "la
Palma pregunta" que permetrà als veïns i
veïnes de la Palma fer preguntes d'allò que
més els preocupa del municipi, rebent una
resposta immediata en el mateix espai
televisiu. Aquests nous canals de participació ciutadana promouen la resposta
immediata cap a l'interessat i volen ser un
espai que motivi la gent a participar-hi.
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Gent de la Vall

Maria Llop, directora de l'escola
El Solell des del curs 1999-2000
Les Festes de Sant Isidre o les de la
mare de Déu de la Palma?
Totes dues.
Un lloc per passejar?
El camí de Can Pongem direcció Pallejà,
passant per la pedrera de Ciments
Molins.
Què milloraria de la Palma?
La seva infrastructura i serveis.
Un racó de la Palma?
L'hort de Cal Ros.
Què s'emportaria de la Palma a una illa
deserta?
La meva família.

Una estació de l'any?
L'estiu.
Una olor de la Palma de Cervelló?
Els préssecs del camp de Cala Rafela
(avis materns).
Com s'imagina la Palma d'aquí a vint
anys?
Vull ser optimista i pensar que serà un
poble que haurà aconseguit tot allò que li
manca ara.

?

Denominació
d'origen

Sabeu per qui va ser motivada la fundació de l'església de Santa Maria de
la Palma?
Pels monjos del Priorat de Sant Ponç

Un record de la Palma?
El camí de dalt i el camí de baix de la
font de Santa Rita.
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L’opinió política

El debat pendent
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CIU

Entre les grans decisions que han de condicionar el futur de la Palma, una en destaca especialment: la construcció ( o no )
d'una variant de la carretera BV-2421 que
eviti el pas pel centre del poble de la gran
majoria dels automòbils que es mouen
entre Corbera, Fontpineda i Can Rafel i la
N-340.
És un debat present i no resolt, perquè no
hi ha consens ni tampoc una majoria
clara a favor d'una determinada opció. Els
resultats de l'enquesta "Cap a l'Agenda 21
Local" són molt significatius: sobre 820
respostes a la pregunta "Què opineu de
construir una variant per reduir la intensitat i la perillositat del trànsit a la carretera BV-2421 (Avda. Catalunya?)", un 27,
20% hi estan molt d'acord, un 19,88% hi
estan d'acord, un 13,05% en desacord i
un 29,76% molt en desacord; un 7,20%
dubta entre les dues alternatives ( regular), un 1,50% responen en blanc o nul, i
un 1,34% diu que no té opinió. Per tant
hi ha una clara polarització que es manifesta especialment en el suport a les
opcions més extremes:
molt d'acord
(27,20%), i molt en desacord ( 29,76%);
si bé en conjunt els favorables a la variant
són més nombrosos (47,08%) que els
contraris (42,81%).
A la Palma patim un intensitat de trànsit
altíssima, actualment xifrada pels tècnics
de la Diputació en uns 17.000 vehicles
diaris; una intensitat que, tenint en compte l'expansió urbanística que viu Corbera,
pot incrementar-se en el futur. És evident
que aquest trànsit comporta un impacte
molt fort en termes de contaminació
acústica i ambiental, així com de perillositat i incomoditat per als vianants, i de
dificultat per a la mobilitat interna i externa.
Davant d'això cal trobar solucions: en primer lloc convindrem que cal promoure
l'ús del transport públic i els itineraris
alternatius, per Fontpineda, per Can
Rafel, i per Sant Andreu de la Barca. En
segon lloc però, s'imposa el debat a l'entorn del dilema variant o no-variant.
Per part de CiU entenem que el procés
participatiu de l'Agenda 21 i de l'elaboració del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal servirà perquè se'n puguin
debatre àmpliament els pros i els contres;

cal avaluar els impactes de la variant i de
la no-variant, i estudiar les alternatives de
traçat possibles, per assolir una proposta
viable que sigui acceptada per una àmplia
majoria de la gent de la Palma i que
puguem defensar davant del Govern de la
Generalitat i dels municipis veïns.
Albert Guilera
Regidor i portaveu de CiU

A la data de tancament
d'aquesta revista no
s'ha rebut cap escrit
del grup municipal
d'Entesa per la PalmaPSC

L'opinió de la

Candidatura per
la Concòrdia
Poc abans de l'aparició del núm. 12 de "La
Veu", a finals d'abril, vàrem rebre una lletra
del responsable polític de "La Veu", el regidor senyor en Jordi Segura, pregant-nos
amablement, el següent:
"Que de cara als propers articles no siguin
tan llargs; com a molt, amb lletra "tipus
arial-11", i fent servir marges de 2,5 centímetres a cada banda de l'escrit (dreta,
esquerre, superior e inferior), no s'han de
superar les 50 línies. Això és una plana
completa en DIN A-4, interlineat senzill.
(Aproximadament 600 paraules).
Em trobo amb el problema de fer-ho encaixar a la revista i, a més, hi ha un greuge
comparatiu respecte als altres grups que fan
articles més curts.
Aquesta vegada el publicarem tal i com l'has
enviat."
El que no s'ens consultà fou el canvi que
s'introdueix a la signatura de l'esmentat article. En lloc de "Ramon Batlle, regidor. Pedro
Ardoy, secretari de CPLC", figura el nom
genèric de Candidatura per la Concòrdia.
Comentaris: En primer lloc, entenem que
una publicació al servei del municipi, que
paguem entre tots, té que donar prioritat a
la veu dels que representem la part d'elec-
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Un any al consistori

ERC la Palma

Fa pocs dies va fer un any de la nostra entrada per primera vegada a l'Ajuntament de la
Palma. En aquest primer any han passat
moltes coses i la nostra postura en tot
moment ha estat clarament pactista, per
sobre de personalismes, i sempre, això si,
parlant amb claredat, encara que això ens
ha ocasionat dures crítiques per algun sector
del poble.
Si des d'ERC la Palma tenim clara una cosa
és que hem volgut transmetre, volem transmetre i transmetrem uns posicionaments
clars i directes sobre les qüestions que afecten al poble, mai amb ambigüitats. Les
coses pel seu nom.
Vam prometre en la campanya municipal
que presentaríem un Pla d'Espais d'Interès
Natural pel Pla de Sant Joan. Al setembre ho
vam presentar.
Hem estat l'única força política que hem
celebrat la Diada de l'ONZE DE SETEMBRE.
Hem donat suport a la política econòmica de
l'Ajuntament a fi d'estabilitzar els comptes, i
que la Palma pugui gaudir d'una pau econòmica en aquest període.
Hem participat activament en les comissions
que es van crear, Urbanisme, Comptes,
Vigilància, col·laborant en la redacció del
temari de les oposicions.
Vam manifestar la nostra oposició frontal a
que s'ubiqués la nova escola al costat de la
Riera, denunciant-lo en els Plens i aconseguint que es retirés el projecte en aquesta
ubicació.
Hem manifestat reiteradament la nostra oposició al projecte del revolt d'estretor, que
considerem un "regal " sense contrapartides
al Bisbat. No s'ha tingut en compte un ús
més social del futur edifici a construir.
Hem volgut col·laborar amb l'equip de
govern en la tramitació de subvencions,
aportant models simplistes i clars per a tramitar-les.
I hem fet moltes més coses durant aquest
primer any. I volem fer més per a la Palma
en aquest proper any, de juny de dos mil
quatre a juny de dos mil cinc.
Christian Riverola
Regidor d'ERC

L’opinió política

tors situats a l'oposició, per sobre d'altres
informacions moltes vegades -no sempreintranscendents.
Com a mínim, ens sembla un despropòsit
argumentar que el fet que les altres candidatures no tinguin interès en participar o ferho amb escrits curts, sigui causa d'un greuge comparatiu per part nostra. Ans el contrari, els nostres escrits podrien servir-los
d'estímul per expressar les seves opinions en
un mitjà d'informació municipal, de caràcter
públic.
Per últim, opinem que el responsable d'una
publicació democràtica, finançada amb
diner públic, no té dret a introduir cap tipus
de canvi, ni en el text dels escrits, ni en les
paraules subratllades o entrecomillades, ni
en les signatures, excepció feta de les possibles errades ortogràfiques, sense fer l'oportuna consulta als interessats. Nosaltres, a
més de consensuar-los amb la gent del nostre Grup, som partidaris de responsabilitzarnos personalment dels escrits que divulguem.
La noticia de la dimissió de la regidora
Maria Lluïsa Homs, també a nosaltres ens
ha sorprès per inesperada. Malgrat que al
nostre article del número anterior de "La
Veu", fèiem referència a la possibilitat que
algun regidor (o regidora) de l'equip de
govern digues allò de "ja n'hi ha prou!", no
pensàvem en cap persona en concret, i
menys que es produís de forma tan immediata.
Des de l'experiència d'un any de legislatura
en el que hem compartit algunes sessions
de treball, amb coincidències i discrepàncies, voldríem dir que en un hipotètic cas
d'incendi, en el que quedes atrapat tot l'equip de govern municipal, la primera persona que nosaltres intentaríem salvar de la
crema seria la Marisa. Lamentem sincerament la seva dimissió.
Dit això, també tenim que dir que una persona que es presenta a les eleccions en el
segon lloc de la candidatura d'una coalició
amb gran implantació local, que va assumir
la responsabilitat política vinculada a la primera tinència d'alcaldia i regidories tan
importants com la subàrea de Governació i
Atenció al Ciutadà, Ensenyament i la de
Cooperació Internacional, no tindria que
"liquidar" el compromís amb el seu electorat
i el conjunt de veïns del poble amb un lacònic argument com el dels "motius personals". Queda dit.
Ramon Batlle i Gelabert
Regidor de CPLC
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Sessió ordinària
26 de març 2004

la ordenació urbanística de la riba dreta de
la riera de la Palma. S'aprova per unanimitat.

Aquesta sessió estava convocada inicialment
per al dia 12 de març i va ser posposada com
a conseqüència dels atemptats ocorreguts a
Madrid el dia 11 de març.

Es dona compte al Ple de l'acord de la Junta
de Govern Local de 5 de març sobre la aprovació de la liquidació del pressupost municipal del 2003.

El Ple de la Corporació aprova:

Precs i Preguntes:

1. Els esborranys de les actes de les sessions
anteriors celebrades els dies 24 d'octubre,
14 i 28 de novembre de 2003 i els dies 9
de gener i 16 de febrer de 2004.
S'aproven totes elles per unanimitat.

1. El Sr. Riverola (ERC) expressa una queixa
perquè no s'han inclòs en l'ordre del dia
dues iniciatives que havia presentat,
demana la dimissió de la Sra. Homs en
raó d'haver cessat un vigilant municipal,
felicita el PSC pels resultats electorals
obtinguts a les eleccions generals del 14
de març i informa de diverses convocatòries de subvencions.

2. L'adhesió de l'Ajuntament al Protocol
General de Xarxa Barcelona - Municipis de
Qualitat 2004-2007, promogut per la
Diputació de Barcelona. Aquesta adhesió
és un pas previ necessari per poder demanar ajuts, subvencions i cooperacions a la
Diputació destinats a projectes d'inversió i
a activitats municipals de foment.
S'aprova per unanimitat.
3. El Pla estratègic de l'activitat municipal de
foment, que inclou el Conveni Marc de
Foment amb associacions del municipi.
Regula les subvencions dineràries, la cessió d'espais municipals i l'adquisició de
bens i serveis a càrrec de l'Ajuntament a
favor de les entitats del municipi per a
fomentar les seves activitats. Vota a favor
Convergència i Unió (CiU). Voten en contra Entesa per la Palma-Partit del
Socialistes de Catalunya (ELP-PSC) i
Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC). S'absté Candidatura per la
Concòrdia (CPLC).
4. Iniciar el procediment d'atermenament del
solar municipal per a equipaments ubicat
a la riba dreta de la Riera de Rafamans.
S'aprova per unanimitat.
5. La moció proposada per tots els grups
municipals integrants del consistori sobre

2. El Sr. Guilera (CiU) vol que consti en acta
que el contracte amb l'anterior equip
redactor del POUM es va resoldre per
mutu acord i desmenteix el Sr. Gràcia
(ELP-PSC) quan afirma que se'l va acomiadar.
3. El Sr. Gràcia (ELP-PSC) prega que es prenguin els contactes pertinents amb la
Generalitat per tal d'estudiar alternatives al
traçat de la línia elèctrica d'alta tensió que
projecta realitzar Endesa.
4. L'alcalde recorda al Sr. Batlle (CPLC) que
tota la documentació dels plens es troba
disponible a secretaria, a disposició de
tots els regidors, des del moment de la
convocatòria de la sessió.
5. El Sr. Riverola (ERC) declara la seva disconformitat amb l'existència d'una plaça
de secretari-interventor i una d'assessor
jurídic.
6. El Sr. Gràcia (ELP-PSC) pregunta a l'alcalde sobre la seva disposició a dialogar i si
s'ha convocat la plaça d'assessor jurídic.
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Voten a favor els regidors de CiU. Voten en
contra ELP-PSC, ERC i CPLC.

26 de març 2004
Aquest Ple es celebra immediatament després
de l'anterior.

2. El canvi de tipologia de la parcel·la del
carrer Gavarres, 12 - Montsant, 11, passant d'edificació plurifamiliar a agrupació
de dos habitatges unifamiliars, sense alteració de l'edificabilitat (aprovació provisional). S'aprova per unanimitat.

El Ple de la Corporació aprova:
1. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona,
dins del Protocol Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, la incorporació al
Registre de Necessitats de 17 projectes
prioritaris d'inversió per a equipaments i
infraestructures locals i 58 actuacions per
a activitats i serveis locals. Voten a favor
CiU, CPLC i ERC. Vota abstenció ELPPSC.
2. Estimar la reclamació administrativa prèvia a la via judicial civil interposada per la
comunitat de propietaris del passatge
Pedraforca, tercera fase. Voten a favor tots
els regidors, excepte el regidor Sr. Segura
que s'absté.

Sessió ordinària
14 de maig 2004
A l'inici del Ple s'elegeixen, per sorteig, els
membres de les meses electorals que participaran a les eleccions de diputats al Parlament
Europeu del 13 de juny de 2004.
El Secretari-Interventor informa sobre els treballs de formació de l'inventari municipal de
bens.
El Ple de la Corporació aprova:
1. El projecte de supressió del revolt i estretor de la carretera BV-2421 al seu pas per
sota de la plaça de l'església (aprovació
inicial), i sotmetre'l a informació pública.

3. Designar a la regidora Núria Casamada
com a representant de l'Ajuntament en el
Consorci de Turisme del Baix Llobregat, en
substitució de la regidora Maria Lluïsa
Homs. Voten a favor CiU i CPLC. Vota en
contra ERC. Vota abstenció ELP-PSC.
4. Un reconeixement extrajudicial de crèdit,
per import de 150,25 Euros, per a fer
front al pagament del Conveni de Col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix
Llobregat per a l'organització de les III
Jornades d'Estudi del Patrimoni del Baix
Llobregat, signat l'any 2002 per la llavors
alcaldessa accidental Sra. Pilar Joaniquet.
Aquest conveni obligava l'Ajuntament a
aportar la citada quantitat, que no va ser
abonada per l'anterior Equip de Govern
per no disposar de crèdit disponible, adequat i suficient en el moment de la seva
execució. Voten a favor CiU, CPLC i ERC.
S'absté ELP-PSC.
5. La modificació de la plantilla i del catàleg
de llocs de treball en el sentit d'igualar els
complements específics de les places de
Secretari-Interventor i d'Assesor Jurídic.
Voten a favor els regidors de CiU. Voten en
contra ELP-PSC, ERC i CPLC.
Els grups de l'oposició presenten una esmena
conjunta que demana l'anul·lació de la plaça
d'assesor jurídic. L'esmena es desestima amb
el vot en contra de CiU i els vots a favor de
ELP-PSC, ERC i CPLC.
Mocions resolutòries presentades al Ple:
1. La regidora de Benestar i Família, Sra.
Núria Casamada (CiU), presenta una
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moció en relació a la manca de transport
social adaptat a partir del curs escolar
2004-2005, que insta la Generalitat a
resoldre el problema. S'aprova amb vot
afirmatiu de tots els regidors presents.
2. El regidor de comunicació, Sr. Jordi Segura
(CiU), presenta una moció d'adhesió i
suport de l'Ajuntament de la Palma a la
campanya "Per un domini .CAT per a la
comunitat lingüística i cultural catalana".
S'aprova amb vot afirmatiu de tots els regidors presents.
Precs i Preguntes:
1. L'alcalde felicita el Sr. Riverola amb motiu
del seu proper matrimoni.
2. El Sr Riverola (ERC) recrimina a la regidora de Governació (Sra. Homs) que ningú
hagi aprovat les oposicions de vigilants.
També pregunta a l'alcalde si ha ofert el
Pla de Sant Joan per a fer indústria neta i
aquest li respon que no.
3. El Sr. Batlle (CPLC) pregunta al govern
municipal si ha rebut alguna proposta dels
propietaris del Pla de Sant Joan per soterrar la línia d'alta tensió i quina seria la
seva posició al respecte. L'alcalde respon
que no ha rebut cap proposta i que abans
de pronunciar-se cal conèixer-la.

Sessió extraordinària
16 de juny 2004
Aquest Ple es realitza en absència de la regidora Maria Lluïsa Homs, de Convergència i
Unió.
El Ple de la Corporació aprova:
1. Desestimar les al·legacions presentades al
projecte de supressió del revolt i estretor
de la carretera BV-2421 al seu pas per
sota de la plaça de l'església i, per tant, la
aprovació d'aquest projecte esdevé definitiva. També queda aprovat definitivament
la relació de bens i drets afectats per
aquest projecte i el conveni expropiatori
sobre la Rectoria de la Parròquia de Santa
Maria de la Palma. Voten a favor els regidors de CiU. Voten en contra ELP-PSC,
CPLC i ERC.
2. Modificar el pressupost municipal per a
l'exercici 2004, en el sentit de suplementar algunes partides del pressupost ordinari amb càrrec a romanents de tresoreria,
incloure tres projectes nous d'inversió i
desestimar un dels projectes d'inversió inicialment previst. Voten a favor CiU, CPLC
i ERC. Vota en contra ELP-PSC.

Sessió extraordinària i urgent
16 de juny 2004

4. A preguntes del Sr. Batlle (CPLC), el Sr.
Guilera (CiU) dóna a conèixer el cost de
la reparació de l'esfondrament del carrer
Montnegre (aprox. 45.000 euros), que
seran subvencionats parcialment per la
Diputació de Barcelona.
5. La Sra. Homs (CiU) contesta a sendes preguntes de la Sra. Cabero i Sr Gràcia (ELPPSC) comunicant que ja s'ha iniciat el treball tècnic per fer l'ampliació de l'escola El
Solell en el solar actual i que no s'ocuparà
el terreny del Camp de Futbol.

Aquest Ple es celebra immediatament després
de l'anterior i té com a objectiu comunicar la
renúncia, per motius estrictament personals,
de la regidora Maria Lluïsa Homs, de
Convergència i Unió.
A l'inici de la sessió es sotmet a votació la
declaració d'urgència, que resulta ratificada
per unanimitat. Després, el Secretari llegeix la
carta de renúncia presentada per la Sra.
Homs i una carta oberta al poble on resumeix
la tasca assolida durant l'any que ha format
part de l'Equip de Govern Municipal.

la Veu

15è Torneig de Petanca (al Camp
de Futbol Municipal a les 18
hores). Inscripcions a partir de les
17,30 h.
8/8
8è Campionat de Natació (a la
Piscina Municipal a les 10 hores).
Inscripcions a partir de les 9 h.
9-13/8 Torneig d'escacs (a la Cafeteria del
Poliesportiu per les tardes).
12/8
Inauguració de la Mostra d'Art (a
les 19 h a l'Aliança Palmarenca).
12/8
PREGÓ de Festa Major a càrrec del
Sr. Pere Tàpias (a les 21 h a la
Piscina Municipal).
12/8
Cantada d'Havaneres, amb el grup
XARXA (a les 21:30 h a la Piscina
Municipal).
12/8
Correfoc amb els Diables del Port
(a les 24 h). Itinerari: Des de la
Plaça de l'Església fins la Plaça
Cervantes.
13-16/8 Mostra d'Art (de 12 a 14 i de 19 a
21 a l'Aliança Palmarenca).
13/8
Gimcana popular per a nois i noies
de 3 fins a 14 anys (a les 19 h al
Passeig del Roure). Inscripcions a
les 18 h a la Font del Marge.
13/8
Sopar d'homes i sopar de dones (a
les 21:30 h).
13/8
Disco mòbil amb DJ MIR, amb
pantalla de vídeo i escuma de
colors (a partir de les 24 h a la
Pista de l'Escola El Solell).
14/8
Campionat de Ping-pong (a les 9 h
al Poliesportiu Municipal). Inscripcions al Poliesportiu del 10 al
12 d'agost.
14/8
Xocolatada al carrer Montseny (a
les 10 h, gentilesa de Pastisseria
Montse Bueno).
14/8
Festa de l'escuma i animació infantil, amb el Grup Yakumba (a les 12
h al Carrer Pirineu).
14/8
Jocs de Scalextric (de 18:30 h a
21 h al Poliesportiu Municipal).
14/8
Sopars als carrers Montseny i Sant
Isidre (a les 22 h).
14/8
Cinema a la fresca (a les 22:30 h
al Pati de l'Escola El Solell).

15/8

7/8

15/8

15/8

15/8

16/8
16/8
16/8

16/8

Ballada de gegants, bastoners,
panderetes i pastorets, a càrrec del
Grup Cultural la Gralla (a les 13:15
h a la plaça de l'Església).
Partit de futbol en memòria de
l'Anton Julià: UE la Palma - UE
Avinyonet (a les 19 h al Camp de
Futbol Municipal).
Pallassos i Titelles amb el grup
TURURUT (a les 19 h al Pati de
l'Escola El Solell).
Ball popular de Festa Major amb
l'orquestra ORIGEN (a les 22 h al
Pati de l'Escola El Solell).
Xocolatada al carrer Sta. Maria (a
les 10 h, gentilesa de Tasti-ho).
Berenar al carrer Sant Isidre (a les
18 h).
Cursa atlètica a l'esplanada del
camí del Roure (a les 19 h).
Inscripcions a la Font del Marge a
partir de les 18h.
Sopar al Carrer Santa Maria (a les
21 h).

SETEMBRE 2004
10/9
11/9

11/9

Ple municipal ordinari (a les 20 h a
la Sala de Plens).
Sardanes amb la Cobla Nova del
Vallés (a les 22 hores a la Pl.
Cervantes).
Sopar al Carrer Joan XXIII

OCTUBRE 2004
8/10

Taller de Contes. El ratolí de les
pipes. (a les 18 h a la Biblioteca
Municipal).
9 - 12/10 3è Torneig de bàsquet Cadets PB.
la Palma (al Poliesportiu)
24/10
1ª Fira Mineral i Comercial la
Palma, al carrers Santa Maria, Sant
Josep i Sant Jordi, amb la participació dels comerciants i les entitats
del poble.
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