EDITORIAL

Fòrum
la Palma 21:
Tots movem
la Palma
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Els primers 9 mesos de l'actual govern municipal han servit per fer una tasca d'endreça
i per engegar els projectes que han d'ajudar a posar
la Palma al dia. Per això voldria aprofitar aquestes ratlles per agrair la participació de les 820 persones que
heu donat resposta a l'enquesta que havia d'ajudar a
determinar l'estat d'opinió que les dones i els homes
de la Palma, la gent gran i la joventut del nostre poble
tenim sobre allò que més ens interessa.
A partir d'ara mateix, i pels propers anys, ens enfrontem a dos grans reptes. Per una banda, obtenir els
recursos necessaris que permetin posar la Palma al
dia. Per l'altra, dissenyar el lloc que la Palma ha de
tenir, tant en el seu entorn com en el conjunt dels
municipis del nostre país.
En els propers mesos rebrem resposta a les demandes de subvencions que hem fet, tant a la Generalitat
de Catalunya com a la Diputació de Barcelona i al
Fons de Desenvolupament Regional Europeu, per dur
a terme un conjunt de projectes que han de servir per
començar a resoldre els dèficits històrics. A mode
d'exemple, en les properes planes hi trobareu relacionat el llistat de necessitats d'inversions municipals
presentat a la Diputació de Barcelona i per a les que
hem demanat finançament. L'argument sempre ha
estat el mateix: el nostre és un dels pobles més
petits de Catalunya, amb més d'un 60% del seu territori de bosc, envoltat de grans àrees urbanes, que
només té 5 anys d'història com a municipi al qual, fins
ara, les administracions publiques no li han destinat
mai els recursos que li corresponien. Som conscients
que la totalitat d'aquest repte no l'aconseguirem en
aquests quatre anys. No obstant això, cal esperar que
la Generalitat i la Diputació coordinin els seus
esforços per dotar la Palma d'un pla de xoc extraordinari que li permeti afrontar una part significativa dels
dèficits que arrosseguem des de fa tants i tants anys.
Aquest pla de xoc és el mecanisme que s'ha utilitzat
en les segregacions importants, com el cas de la
segregació de l'Ampolla, Salou, Badia del Vallès i d'altres. Certament, cada segregació té les seves particularitats, però totes tenen en comú que hi ha uns
dèficits estructurals inicials que cal atendre a través
d'un pla de xoc.
L'assoliment d'aquestes fites s'ha de produir amb la
participació ciutadana, que ha de conduir a la redacció de tres documents importants: El Pla Estratègic,

l'Agenda XXI i el Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal. El Pla Estratègic situarà la Palma en el seu
entorn i dibuixarà el lloc que vol ocupar. L'Agenda XXI
servirà per a determinar quina qualitat de vida i de
serveis volem per a nosaltres i pels nostres fills. El Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal determinarà quin
sòl queda protegit i de quina manera, on hi ha equipaments urbans, quins i de quin tipus i, finalment, on
es pot construir i quin tipus de construcció s'hi pot
fer.
La gestió de tot aquest procés correspon al govern.
Dissenyar el poble i el seu futur depèn, principalment, de la gent que hi vivim i l'estimem. Per això,
torno a reiterar el meu agraïment per la participació
de tanta gent en aquesta primera enquesta. Això és
un motiu de satisfacció i orgull de tots, perquè palesa tant l'interès com la disposició de la gent per ser
partícips en el disseny del que al final volem que el
nostre poble acabi sent.
Ara vindran bastants mesos en què la veu de tots els
veïns és imprescindible: penseu en la Palma, viviu el
vostre poble. Us convido a actuar participant en el
disseny del nostre futur comú. Aquesta és una tasca
de tots i, per això, mai no tindré prou paraules i arguments per convidar-vos a formar part activa d'aquest
procés. El poble que d'aquí a uns anys tinguem ha de
ser el resultat del que tots vulguem i hàgim manifestat en aquests processos de participació. Per això us
animo a estar atents a la informació que anireu rebent
en els propers mesos, perquè la vostra opinió és
necessària i important.
Josep Maria Llop i Rigol
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La Palma es
manifesta
contra el
terrorisme
El passat 11 de Març, coincidint amb el final de la
campanya electoral a les Corts Generals, el terrorisme islàmic va colpejar Madrid amb una extrema
duresa. Quatre atemptats terroristes en trens, gairebé simultanis, van acabar amb la vida de quasi
200 persones i van produir més de 1.500 ferits.
Ràpidament, les mostres de condemna i solidaritat
es van succeir en tots els municipis i ciutats. A la
Palma, el mateix dia 11 es va produir una concentració a la Plaça 11 de Setembre de tots els regidors i treballadors de l'Ajuntament en senyal de
rebuig i condemna. A l'endemà de l'atac terrorista,
es va convocar els ciutadans a 5 minuts de silenci
a la plaça de l'Església en memòria de les víctimes
del brutal atemptat. El regidor Ramon Batlle va llegir un manifest de condemna de l'atemptat i de
condol a les famílies de les víctimes, aprovat per
unanimitat dels regidors. L'Ajuntament de la Palma
va decretar tres
dies de dol a tot
el municipi, durant el qual les
banderes van
onejar a mig pal
i es van suspendre tots els
actes públics i
institucionals.

EN PORTADA

Amb l'enquesta sòcioambiental "Cap a l'Agenda 21
local" s'ha iniciat el projecte de caràcter transversal
"Fòrum la Palma 21", que té com a finalitat desenvolupar mecanismes de participació ciutadana a la
Palma. Es tracta de crear un marc que integri, doni
coherència i impulsi les iniciatives de l'ajuntament
adreçades a promoure la participació ciutadana. El
principal eix del fòrum passa per l'elaboració del Pla
Estratègic, l'Agenda 21 i el Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal (POUM), tres processos entrellaçats que requereixen la implicació de la ciutadania
en el seu desenvolupament. Però el "fòrum la Palma
21" no s'ha de limitar a aquests aspectes, també
inclou totes les altres activitats informatives i de consulta als veïns que l'ajuntament dugui a terme en relació a actuacions concretes; sense anar més lluny, les
sessions informatives sobre les línies elèctriques d'alta tensió, sobre el projecte de supressió del revolt i
estretor, etc. L'objectiu és incorporar els mecanismes
de participació ciutadana a la gestió ordinària del
municipi.
L'enquesta "Cap a l'Agenda 21 local" ha obtingut un
gran èxit de convocatòria, amb un total de 820 persones (quasi un 28% de la població censada a la Palma)
que l'han emplenada i l'han dipositada en alguna de
les urnes situades a l'ajuntament, el poliesportiu, la
biblioteca i l'escola entre els dies 1 i 14 de març. Entre
finals d'abril i principis de maig l'empresa encarregada de l'elaboració de l'enquesta i de l'anàlisi dels
resultats, "NATURGEST, S.L.", contractada amb
aquesta finalitat pel Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya, en presentarà els
resultats definitius.
Aquesta enquesta tan sols ha estat un pas més en el
camí cap a un municipi més participatiu i sostenible, el
qual continuarà en una segona fase on, en base als
resultats de l'enquesta es realitzaran un seguit de jornades de debat i reflexió públiques obertes a tothom i
que versaran sobre els temes que la gent hagi indicat
com a prioritaris. En una tercera fase es realitzaran
unes jornades de treball amb la participació activa
d'una representació plural dels ciutadans per a la
redacció dels esborranys del futur Pla d'Acció de
l'Agenda 21 Local. Amb posterioritat caldrà continuar
el camí realitzant els treballs necessaris per poder
aprovar, preferentment per unanimitat, el Pla d'Acció i,
a continuació, aplicar-lo.
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URBANISME I OBRES

Es presenta el projecte de
supressió del revolt
i estretor de la carretera
El dia 14 d'abril, a la sala de plens de l'ajuntament, es
va fer la presentació pública del projecte de supressió del revolt i estretor de la carretera BV-2421 al seu
pas per sota de la plaça de l'Església, que ha d'eliminar els obstacles existents per a la circulació de vehicles i de vianants en aquest punt.
Les actuacions que preveu el projecte són les següents:
- Una nova calçada per a vehicles, de 7 metres
d'amplada, entre l'encreuament del carrer
Canigó i el passatge de l'Església.
- Una nova vorera de 2 metres d'amplada al costat de l'església, que donarà continuïtat al pas
vianants per l'Avinguda Catalunya.
- Enderrocament de la rectoria i del mur de contenció actual sota la plaça i construcció d'un
nou mur de formigó armat de 59 metres de llar-
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gada i alçada màxima de 8 metres, desplaçat
uns metres cap a l'església.
- Remodelació de l'embocadura del carrer
Canigó a la carretera.
També contempla, com a actuacions complementàries, la instal·lació de senyalització, defenses, enllumenat i reposició del mobiliari urbà.
El projecte té un termini d'execució de 4 mesos i un
cost aproximat de 490.000 euros.
En paral·lel amb les obres s'iniciarà la construcció
d'una nova rectoria.
La presentació, a càrrec de l'enginyer Raimon Bartra,
va servir perquè el nombrós públic assistent conegués de primera mà els detalls del projecte i pogués
expressar les seves opinions i suggeriments. Es va
constatar que el projecte presentava dificultats per a
l'accés de discapacitats entre la nova vorera i la vorera existent a la cantonada Avda Catalunya/Canigó, per
la qual cosa l'enginyer es va comprometre a dissenyar-ne una petita modificació que facilités aquest
accés.

Reparat un tram
del carrer Montnegre

nuació les Meses de Concertació, que són l'espai de
negociació i diàleg on els representants polítics de
l'ens local i els de la Diputació acorden les actuacions
a realitzar en funció dels recursos disponibles i les
prioritats municipals.
L'Ajuntament de la Palma ha inscrit 17 projectes prioritaris al Registre de Necessitats d'Inversió per a
Equipaments i Infraestructures Locals i 58 actuacions
per a Activitats i Serveis locals, pels quals es sol·liciten ajuts a la Diputació de Barcelona.
Les 17 inversions més prioritàries són les següents:

Com a conseqüència de l'esfondrament parcial del
paviment d'un tram del carrer Montnegre que transcorre per sobre del Torrent de Ca l'Arres, i que va obligar a tallar la circulació de vehicles, l'Ajuntament va
encarregar pel procediment de màxima urgència la
redacció d'un projecte per a la seva reparació, i va
adjudicar les obres també pel procediment d'urgència.
Les obres realitzades consisteixen en el sanejament
del replè del terraplè on se sustenta el vial malmès,
des de l'encreuament amb el carrer Montsant i en un
tram de 30 metres, la substitució del tub del clavegueram, les fuites del qual havien provocat el desperfecte, i en la reposició del paviment. La profunditat del sanejament ha estat d’entre 1,5 i 2 metres.

Llistat de necessitats d’inversió presentades a la
Diputació de Barcelona
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) és una
iniciativa de la Diputació de Barcelona de suport als
municipis de la província en les seves polítiques
públiques locals. Tots els ens de la província que,
complint els requisits previs, hagin formalitzat la seva
adhesió a la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat,
poden començar a gestionar les seves actuacions de
manera conjunta amb la Diputació de Barcelona.
El primer pas a realitzar per l'ens local és inscriure les
seves necessitats al Registre de Necessitats Locals.
D'aquesta manera, l'Ajuntament posa en coneixement de l'XBMQ quines són les seves accions i els
seus àmbits d'actuació prioritaris per al període 20042007.
Prenent com a punt de partida la informació continguda al Registre de Necessitats se celebren a conti-

1. Eixamplament puntual de la carretera BV-2421,
al seu pas per sota la plaça de l'església.
2. Supressió de barreres arquitectòniques.
Fase 1.
3. Adequació de l'enllumenat públic. Fase 1.
4. Creació d'infraestructures de suport a l'ús dels
espais naturals del Camí del Roure i la Font del
Marge. Fase 1.
5. Ampliació de la llar d'infants.
6. Adequació d'equipaments municipals.
7. Obra
d'emergència
reparació
carrer
Montnegre.
8. Adquisició vehicle brigada.
9. Col·lectors d'aigües residuals del casc antic.
10. Soterrament de contenidors.
11. Adequació del Passeig de Santa Rita.
12. Renovació elements poliesportiu.
13. Creació d'infraestructures de suport a l'ús dels
espais naturals del Camí del Roure i la Font del
Marge. Fase 2.
14. Adequació de l'enllumenat públic. Fase 2.
15. Nou camp d'esports.
16. Nou centre de serveis col·lectius.
17. Adquisició de parc urbà central.
Les actuacions per a Activitats i Serveis locals pels
quals s'han sol·licitat ajuts es reparteixen en 14 àrees:
AREA

ACTUACIONS

Patrimoni cultural
Difusió artística
Benestar social
Educació
Joventut
Igualtat Dona-Home
Foment a l'ocupació
Cooperació al desenvolupament
Suport a la gestió territorial
Cartografia i SIG
Medi ambient
Esports
Turisme
Participació ciutadana

2
1
23
6
4
1
1
1
5
3
3
5
1
2

TOTAL

58
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MEDI AMBIENT

Acord per preservar
la riera de Rafamans
Tots el grups polítics municipals, Convergència i
Unió, Entesa per la Palma-Partit dels Socialistes de
Catalunya, Candidatura per la Concòrdia i Esquerra
Republicana de Catalunya, van presentar a aprovació
al Ple ordinari del dia 26 de Març una moció conjunta
per preservar la Riera de Rafamans al seu pas per l'actual nucli urbà.
La moció, sobre l'ordenació urbanística de la riba
dreta de la riera de la Palma, va ser aprovada per unanimitat i consta de dos acords:
PRIMER. Les alteracions que experimenti el planejament general vigent a la Palma de Cervelló en un
futur, ja siguin revisions per a la formació del pla d'ordenació urbanística municipal, modificacions del pla
general o adaptacions a Llei d'urbanisme, no suposaran transformacions urbanístiques de la riba dreta de
la riera de la Palma al seu pas per l'actual nucli urbà
que impliquin aprofitaments urbanístics residencials,
industrials, terciaris o, en general, privats.
SEGON. La riera de la Palma es considera un eix natu-
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ral vertebrador i essencial per al desenvolupament
sostenible del municipi. El futur Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal haurà de preservar la riera i
garantir la seva regeneració. A la llum del que resulta
del procés de formació d'aquest Pla, es determinarà i
s'aprovaran els instruments detallats que en execució
del mateix Pla permetin assolir, amb la seva execució,
aquests objectius.

DONA

Línia d’atenció a les dones
en situació de violència
La Línia d'atenció a les dones en situació de violència és un servei gratuït i confidencial que informa,
assessora i facilita l'expressió i/o la denúncia dels
casos de violència de gènere. Aquesta línia, que funciona durant les 24 hores del dia, ha rebut una mitjana de més de 400 trucades mensuals des de la
seva posada en funcionament el 25 de juliol de l'any
2001.
A través de la Línia d'atenció a les dones en situació
de violència s'atenen:
· Peticions d'informació efectuades per dones
que viuen situacions de violència.
· Peticions d'informació sobre els recursos existents a Catalunya en matèria d'assistència a la
violència de gènere.
· Sol·licituds d'assessorament sobre possibles
actuacions a realitzar davant una situació de
violència de gènere, procedents de particulars
i/o professionals.

En els casos en què sigui necessari es deriva la trucada als serveis d'urgències mèdiques, policies, etc.
Aquesta línia compta amb professionals de la medicina, l'advocacia, la psicologia, etc., que atenen de
forma especialitzada els casos que així ho requereixin. També es facilita que les persones que truquin a
aquest servei es puguin expressar en català, castellà, francès, anglès, italià, àrab o rus.
Aquest servei s'emmarca dins d'un seguit d'actuacions que està desenvolupant el Govern de la
Generalitat amb l'objectiu de prevenir i eradicar la
violència contra les dones en l'àmbit de la llar. Una
d'aquestes actuacions ha estat l'aprovació, el 30 d'abril de 2002, del Pla Integral de prevenció de la
violència de gènere i d'atenció a les dones que la
pateixen 2002-2004.

Telèfon d’atenció a les dones:

900 900 120

BENESTAR I FAMÍLIA

Prestació econòmica de
caràcter universal per
infant a càrrec
És oberta la convocatòria per a la concessió d'ajuts a
les famílies amb infants menors de 3 anys i per a
famílies nombroses i famílies monoparentals amb
infants menors de 6 anys.
Per a 2004 les persones destinatàries de la prestació
són:
· Les famílies amb infants nascuts entre l'1 de
gener de 2001 i el 31 de desembre de 2004
(ambdues dates incloses).
· Les famílies nombroses o les famílies monoparentals amb infants nascuts entre l'1 de gener de
1998 i el 31 de desembre de 2004 (ambdues
dates incloses).
· També s'hi poden acollir les famílies amb infants
en acolliment permanent o preadoptiu o en
adopció, sempre que la data de l'acta notarial o
la sentència de l'adopció o l'acolliment o la resolució administrativa de l'acolliment estigui compresa entre l'1 de gener de 2001 i el 31 de
desembre de 2004 (ambdues dates incloses) i,
en el cas de les famílies nombroses o les famílies monoparentals, entre l'1 de gener de 1998 i
el 31 de desembre de 2004 (ambdues dates
incloses).
Aquests ajuts són universals i no es tindrà en compte els ingressos econòmics de la unitat familiar.
Consisteix en un ajut econòmic de fins a 550 Euros
per infant menor de 3 anys i, en cas de famílies
nombroses o monoparentals, fins a 625 euros per
infant menor de 6 anys. En tots dos casos l'ajut s'atorgarà amb independència que hi hagi altres germans que se'n puguin beneficiar.
El termini de sol·licituds és fins el 31 de desembre de
2004. Per a més informació podeu adreçar-vos a
l'Ajuntament, al telèfon 012, o bé, per Internet, a la
pàgina Web :
http://www.gencat.net/benestar

Associació de familiars salut
mental Baix Llobregat
Aquesta associació té com a objectius:
· La protecció de les persones que pateixen una
malaltia mental residents al Baix Llobregat, així
com la defensa, promoció, desenvolupament
dels seus drets i, també, l'assessorament dels
seus familiars.
· Sensibilitzar les autoritats públiques, les diverses organitzacions socials i la societat en general a propòsit de la problemàtica i necessitats de
les persones que pateixen una malaltia mental.
· Col·laborar amb les autoritats, organismes i
organitzacions públiques o privades en la millor
evolució i tractament de les persones afectades.
· Representar els associats dins l'àmbit de l'associació.
Per a assolir els seus objectius, organitza diverses
activitats: reunions informatives, sessions d'autoajuda, formació a les famílies, espais de trobada per a
joves. Mensualment, organitza un espai de debat a
càrrec de professionals de la salut mental. Els propers són els següents:
· 15 d'Abril: Actitud social davant la malaltia mental (Dr. Josep Mª Llovet, Psiquiatre de Sant Joan
de Déu SSM)
· 13 de Maig: Atenció a l'usuari, carta de drets i
deures (Dra. Esther Lobo, Directora d'hospitalització de Sant Joan de Déu SSM)
· 17 de Juny: Recursos comunitaris i integració
laboral (Sra. Oti Arenas, Coordinadora dels
Serveis de Rehabilitació del Baix Llobregat i Sra.
Mar García, Psicòloga CD del Prat i Servei
Prelaboral de Sant Joan de Déu SSM)
Totes les sessions es fan a ESPAI 3, carrer Murillo, 25,
baixos, de Cornellà, els dijous de 18 a 20 hores. Per a
més informació o per fer-vos socis-col·laboradors,
podeu trucar al telèfon 93 377 88 90 els matins de 10
a 13 hores.
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GENT GRAN

Internet per
a la tercera edat
nics de la Diputació de Barcelona que els permetran
transmetre els coneixements adquirits a la resta dels
usuaris del Casal.
El dia 16 de gener, el Recinte Flor de Maig de
Cerdanyola del Vallés va acollir una jornada on 170
persones més grans de 65 anys van intercanviar
coneixements sobre Internet i la utilització de la
xarxa com a elements lúdics i de comunicació. A la
trobada van participar-hi les persones grans que ja
van ser formades l'any passat i persones que estan
sent formades aquest any, entre elles les dues persones de la Palma abans esmentades. L'objectiu era
fer un intercanvi d'experiències per tal que els que ja
hi han experimentat puguin treure la por als nous
alumnes, que seran els que dinamitzaran l'activitat en
el sí dels Casals Municipals.
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El Casal de la Gent Gran de la Palma s'ha adherit al
programa de la Diputació de Barcelona "I tu, per què
no?. Internet per a la tercera edat". Es tracta d'un programa de formació i dinamització a través d'Internet
adreçat a la Gent Gran de la província.
L'objectiu del programa és la igualtat d'oportunitats
en l'accés a la xarxa d'Internet, evitant l'exclusió d'aquest sector de la població, i ajudar-los a trobar ponts
de comunicació amb altres generacions, al temps
que descobreixen nous instruments lúdics.
Dins d'aquest programa s'ha dotat el Casal Municipal
de la Gent Gran d'ordinadors connectats mitjançant
ADSL a la xarxa d'Internet. Per tal de facilitar el seu ús,
s'ha iniciat un procés de formació dels seus usuaris.
Dues persones del Casal estan assistint voluntàriament a unes sessions de formació impartides per tèc-

Activitats al Casal de la
Gent Gran
Durant els mesos de
febrer, març i abril, el
Casal de la Gent Gran
va ser testimoni de les
interessants xerrades
impartides per la doctora Emília Castro i les
preses de tensió arterial que va fer la infermera Conxita. Les
dues components del
CAP la Palma són
conegudes per tota la
gent del poble.
La primera xerrada de
la doctora Castro va tenir lloc el dia 17 de
febrer i va tractar un tema important, i que a
vegades no tenim gaire en compte, com és
l'alimentació. El dia 16 de març va ser la data
escollida per a la seva segona exposició, on
ens va parlar dels diferents riscos que ens
podem trobar a la llar i va donar algun consell
per evitar-los. Ambdues xerrades van tenir
una molt bona acollida i tant la doctora com
els presents van quedar molt satisfets.
D'igual forma va ser acollida la tasca que va
dur a terme la infermera Conxita. Tots els
assistents al Casal els dies 2 de març i 1 d'abril
van poder gaudir del servei de presa de tensió arterial ofert a tota la Gent Gran. Aquest és
un nou servei que ja funciona, i ho continuarà
fent, el primer dimarts de cada mes.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Adhesió al Consorci
Comarcal de Turisme
L'Ajuntament de la Palma ha aprovat, en la
sessió del ple municipal
del dia 19 de Març, la
seva adhesió al Consorci de Turisme del Baix
Llobregat, format per la
quasi totalitat dels municipis de la comarca, el
Consell Comarcal, el Gremis d'Hosteleria i Restauració i la Cambra de Comerç de Barcelona.
L'objecte del Consorci és contribuir al creixement
econòmic i al desenvolupament turístic de la comarca, d'una forma sostenible amb els recursos naturals
i els valors sòcio-culturals. Per fer efectiu l'objecte del
Consorci, aquest dirigirà la seva activitat a la consecució de les finalitats següents:
a) promoure activitats encaminades a incrementar la demanda turística i comercial de la
comarca del Baix Llobregat.
b) incrementar i millorar la qualitat de l'oferta
turística de la comarca del Baix Llobregat.
c) coordinar, dinamitzar i ajudar a tots els sectors
interessats en el foment del turisme.
d) millorar la imatge turística de la comarca.
e) promoure accions orientades a la promoció de
la comarca per tal que aquesta estigui present
en el mercat turístic.
f) elaborar el material de promoció necessari per
tal de donar a conèixer els recursos de la
comarca a fi de fomentar la captació de visitants.
g) desenvolupar productes turístics.
h) representar els interessos turístics del Baix
Llobregat en organismes d'àmbit superior.
i) realitzar qualsevol altra activitat que ajudi al
compliment de les finalitats per a les quals es
crea el Consorci.
Els representants de l'Ajuntament en el Consorci de
Turisme del Baix Llobregat seran l'alcalde, Josep
Maria Llop i Rigol, i la primera tinent d'alcalde, Maria
Lluïsa Homs i Jané.

1ª Fira Comercial
de la Palma
L'Associació de Comerciants de la Palma i l'Ajuntament estan organitzant la Primera Fira Comercial de
la Palma, que vol ser un esdeveniment de promoció
econòmica del municipi.
La seva celebració, en jornada sencera de tot un dia
de durada, està prevista pel diumenge 24 d'Octubre i
s'ubicarà als carrers de Santa Maria, Sant Jordi i Sant

Josep. La Fira, que tindrà un caire marcadament familiar, disposarà de diferents stands on els comerços
de la Palma exposaran i vendran els seus productes,
es podran degustar diferents mostres culinàries dels
restauradors del municipi, s'exposaran mostres d'art i
d'artesania i hi haurà diverses activitats pels infants.
Es busca la participació de tots els artesans,
comerços i industrials de la Palma. Aquells que estiguin interessats, poden posar-se en contacte amb
l'Associació de Comerciants o amb el mateix Ajuntament.

I concurs fotogràfic
Baix Llobregat

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat ha convocat el I Concurs fotogràfic, que tindrà lloc al llarg d'aquesta primavera.
Aquesta acció té com a finalitat que tant visitants
com habitants coneguin el Baix Llobregat, bé sigui
participant directament en el concurs i fotografiant la
comarca, bé visitant l'exposició itinerant que es derivarà i que podrà ser acollida pels municipis que ho
desitgin.
El concurs es realitzarà una vegada l'any coincidint
amb la primavera, i diferenciant-se temàticament les
diverses convocatòries.
Bases
Temàtica: Festes, fires i esdeveniments singulars del
Baix Llobregat.
Participants: Tothom que ho desitgi.
Obres: color o blanc i negre amb tècnica lliure.
Termini de lliurament: Abans del 22 de juny de
2004 a:
CONSORCI DE TURISME
DEL BAIX LLOBREGAT
Parc Torreblanca,
CN-340 (B-24)
08980 Sant Feliu de
Llobregat
Premis:
- 1er premi: Càmera digital Canon
- 2n premi: Dos abonaments anuals ATRIUM
d'Amics del teatre de Viladecans i sopar per a 2
persones en el restaurant ATRIUM Viladecans.
- 3r premi: Un àpat per a 2 persones en un restaurant de la Guia Gastronòmica del Baix
Llobregat.
Podeu consultar les bases complertes a:
www.elbaixllobregat.net/turisme
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Festa Festa
majormajor
petitapetita
Sant Isidre 2004
El 15 de maig és la festivitat de Sant Isidre, patró de
la pagesia i, com cada any, la Palma celebrarà la seva
Festa Major Petita. Aquesta festa, organitzada per la
Germandat de Sant Isidre i l'Associació de Joves de la
Palma amb el patrocini de la Regidoria de Cultura de
l'Ajuntament, s'estén durant quatre caps de setmana
del més de maig amb tot un seguit d'activitats molt
variades: gegants, bastoners, concerts, balls de nit,
sardanes, puntaires, cercaviles, teatre, exposicions.

Programa
DISSABTE 8 DE MAIG

7a. XAPULINA ROC:
CONCERT ACAMPADA
19:30 h
20:30 h
21:30 h

Obertura de portes al Pla de St. Joan
Sopar de Germanor
CONCERT XAPULINA ROC.
Amb l’actuació dels grups:
BANDA BASSOTTI
DESKARATS
THE CABRIANS
DJ El Padrino “Bul”

DISSABTE 15 DE MAIG
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22,30 h

GRAN BALL DE NIT amb la orquestra COSTA
BRAVA

DIUMENGE 16 de MAIG

FESTA DE SANT ISIDRE
10:00 h
11:30 h
12:30 h

18,30 h

Cercavila amb processó de Sant Isidre
Missa de Festa Major
A la plaça de l’Església:
Ballada dels Gegants de la Palma. Ball de
Bastoners d’Esplugues i de la Palma.
Ballada de Sardanes amb la Cobla Orquestra
COSTA BRAVA
CONCERT I BALL DE VETLLA amb la orquestra
COSTA BRAVA

DIUMENGE 23 de MAIG
Els joves gaudiran el Xapolina Roc, que aquest any
arriba a la setena edició. Aquest concert de nit ha
aconseguit projectar el poble de la Palma arreu de la
comarca, aplegant més de mil joves de molt diverses
procedències al Pla de Sant Joan.
L'Aplec de diumenge al Pla de Sant Joan, que promou l'encontre social d'entitats i ciutadans, s'ha consolidat com l'acte de més ressò social de les festivitats de la Palma.
Anima't i participa de la Festa!.

7è APLEC AL PLA DE SANT
JOAN
9:00 h
10:00 h
10:00 h
11:30 h

PASSEJADA pel Passeig del Roure fins al Pla
de Sant Joan
GRAN ESMORZAR POPULAR al Pla de Sant
Joan
MOSTRA D’ENTITATS I COMERÇOS
MISSA

12:15
12:30
13:00
14:30

h
h
h
h

XAPOLINA D’OR
«LA XAPOLINA»
ANIMACIÓ INFANTIL
DINAR DE GERMANOR

L’obra es representarà:
Dissabte 5 de juny a les 22h
Divendres 11 de juny a les 22h
Dissabte 12 de juny a les 22h
Dissabte 19 de juny a les 22h

DISSABTE 29 DE MAIG
9:00 h
BENEDICCIÓ DELS HORTS
16:30 h a 19:00h
6a. TROBADA DE PUNTAIRES

TEATRE
El grup de Teatre de la Palma posarà en escena l’obra de
Molière: L’AVAR

EXPOSICIONS al Casal de la
Gent Gran
22 al 29 de maig
Exposició de consum
1 al 15 de juny
Exposició sobre Globalització

Carnestoltes 2004
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L'Ajuntament compra un
nou escenari
Recentment, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament
ha adquirit un nou escenari per a la seva utilització en
esdeveniments culturals, socials, festes, concerts i
altres activitats lúdiques.
Aquest nou escenari, molt lleuger i fàcil de muntar,
està format per podis plegables de 2x1 metres cada
un. En total s'han adquirit 50 podis que permeten disposar d'una superfície d'escenari de fins a 100 metres
quadrats, totalment configurables en forma. Cada
podi, de només 54 Quilograms de pes, té estructura
d'alumini, pis de contraxapat de 18 mil·límetres i
l'alçada és regulable a 0.20, 0.40, 0.60, 0.80 i 1 metre,
L'escenari es complementa amb una escaleta d'accés
amb barana.
L'escenari es troba a disposició de les entitats del
municipi que ho requereixin.

ENSENYAMENT
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Desestimada la ubicació de la nova escola a l’altra banda
de la riera

"PREC ESCRIT QUE FORMULA LA PRIMERA
TINENT D'ALCALDE DELEGADA D'ENSENYAMENT EN NOM DEL GOVERN MUNICIPAL
1.

2.
3.
L'Equip de Govern ha desestimat definitivament ubicar la
nova escola a la banda dreta de la Riera de Rafamans. En el
Ple ordinari del dia 26 de Març, la Regidora d'Ensenyament
i primera Tinent d'Alcalde, Maria Lluïsa Homs, va llegir un
escrit per donar a conèixer aquesta decisió. Aquest escrit
es transcriu a continuació:

L'Ajuntament de la Palma de Cervelló és
propietari i pot oferir al Departament
d'Ensenyament dos terrenys amb una
superfície total aproximada de dues
hectàrees a l'altra banda de la riera.
Aquests terrenys són aptes urbanísticament perquè es construeixi l'escola.
L'actual escola El Solell té una necessitat urgent d'ampliació.
Aquest emplaçament a l'altra banda de
la riera presentaria els següents avantatges:
· L'edifici escolar seria completament
nou i gaudiria d'unes instal·lacions
més modernes.
· La superfície permetria, a més de l'escola, disposar de l'emplaçament del
futur Institut de la Palma.

ENSENYAMENT

4.

5.
6.
7.

· L'edifici actual de l'escola es destinaria a
usos públics municipals.
Davant la importància d'aquesta decisió, l'equip de govern va voler fer una consulta als
pares i mares dels escolars de la comunitat
educativa del municipi que, de forma directa
o indirecta, es trobaven afectats per aquesta
decisió.
La consulta tenia per objecte saber quina era
l'opinió dels pares al respecte.
En cap moment s'havia pres una decisió a
favor d'aquesta ubicació, ni es va dir que era
una ubicació decidida.
Després de les manifestacions dels pares
dels escolars, que de forma majoritària rebutgen aquesta proposta, i després dels resultats que presentava la pregunta sobre ella a
l'enquesta de l'Agenda 21 feta al poble, amb
una participació de 820 veïns, els qual són:
· Molt malament: 59,51 %.
· Malament: 13,66 %.
· Regular: 4,63 %
s'ha desestimat definitivament aquesta proposta d'ubicació i ja s'ha iniciat una nova línia
d'actuació per a l'ampliació de l'escola.

Bebeteca a la biblioteca
municipal
La Biblioteca municipal de la Palma ha ampliat les
seves prestacions. A mes del servei de Biblioteca,
que continua igual que fins ara, i el servei que es
presta des del Telecentre, no desenvolupat encara en
la seva totalitat, es crea el nou servei de Bebeteca.
Es tracta d'un espai per als més petits de la casa, on
poden anar acompanyats pels seus pares, que busca
apropar-los a la cultura dels llibres, despertar des de
la infància el gust pels llibres i la seva curiositat i, així,
fomentar la lectura.
També es vol facilitar als pares i mares fer d'agents
culturals actius dels seus fills. A la Bebeteca hi trobaran un lloc de relació, convivència i reforç.
Dins d'aquest espai destaquen tres ambients diferenciats, que compten amb el suport d'una dinamitzadora:
· Espai de jocs
· Espai de ludoteca
· Espai dels contes

La Palma de Cervelló, 24 de Març de 2004
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Maria Lluïsa Homs i Jané
Tinent d'alcalde delegada d'Ensenyament"

Preinscripció i matriculació curs 2004-2005
Educació preescolar
Presentació de les sol·licituds
Publicació de les llistes amb el barem
Reclamacions a les llistes del barem
Resolució de les reclamacions
Publicació de les llistes d'admesos
Període de matriculació

Del 3 al 14 de maig
20 de maig
21,24, 25 i 26 de maig
27 de maig
28 de maig
Del 7 a l'11 de juny

Educació infantil, primària i secundària obligatòria
Presentació de les sol·licituds
Publicació de les llistes amb el barem
Reclamacions a les llistes del barem
Resolució de les reclamacions
Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions
Publicació de les llistes d'assignació de places
Període de matriculació

Del 15 al 30 d'abril
5 de maig
6, 7, i 10 de maig
11 de maig
12 de maig
28 de maig
Del 31 de maig al 4 de juny

Nota: Per a la preinscripció a la llar d'infants El Patufet, cal adreçar-se a l'Ajuntament dins l'horari d'oficina.

JOVENT

Pla jove municipal
S'ha elaborat el Pla Jove Municipal, una eina que defineix les polítiques concretes de joventut a seguir en
el present mandat, impulsa i coordina la seva acció i
que ha d'ajudar a transformar les limitacions que
pateixen els joves del municipi.
Partint de la realitat de la situació del jovent del poble,
s'han plantejat els eixos principals de la política a
seguir, els àmbits d'actuació i els objectius a assolir,
impulsant diferents accions a cada regidoria i amb
una transversalitat i coordinació entre elles
Quina és la situació actual dels joves a la Palma?
Els nostres joves tenen unes necessitats i una problemàtica especifica, però que s'afegeix a la problemàtica general de la població jove. Un dels problemes mes greus és la desertització dels joves del
municipi.
A nivell formatiu, el nostre poble tan sols disposa d'un
centre de primària d'una sola línia i no té Institut de
secundària. Per impuls municipal, l'aula d'Autoformació està intentant donar cobertura a la necessitat
que tenen alguns joves de millorar la seva sortida
escolar i futur professional.
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A nivell de treball, el municipi no té prou zones industrials ni comercials per donar cabuda a les seves
necessitats laborals i, si aquestes es donen, només
és en l'àrea de serveis.
A nivell d’habitatge, un jove no es pot emancipar, ja
que no hi ha habitatge pel seu nivell adquisitiu. Quan
volen formar una llar, sols o en companyia, els nostres joves se n'han d'anar als pobles dels voltants.
A nivell d'oci, al municipi hi manquen les infrastructures necessàries i suficients per donar compliment a
les expectatives dels joves.
Aquestes mancances han quedat pal·liades, en part,
perquè el poble té un bon teixit associatiu, amb un
ventall d'entitats de diferent índole que els dóna cobertura. Però actualment, els joves entre els 12-30
anys no s'apunten gaire a aquestes activitats. Per
exemple, fins fa uns anys hi havia molts voluntaris
com a monitors d'esplai. Actualment aquesta activitat
s'ha perdut.
A tot això hem d'afegir que estem envoltats de natura, que fa que es doni unes condicions mediambientals molt favorables per al desenvolupament infantil i
juvenil.
Fins ara, l'Ajuntament de la Palma no havia tingut una
política concreta i explícita per als joves. Per tant, es
feia necessari planificar i desenvolupar unes polítiques específiques que han de servir per ajudar els
joves a abordar els seus problemes, que aportin solucions en els aspectes socials i cívics, d'accés a l'habitatge, educatius i culturals, lúdics, de promoció de la
salut i d'accés al món del treball. Es feia imprescindi-

ble iniciar un procés d'activació en el seu conjunt. A
partir d'ara, i degut a la inquietud de l'equip municipal
actual, des de les diverses regidories es vol endegar
actuacions vers els joves del municipi i realitzar
actuacions interdepartamentals en el seu benefici.

Punt d’informació jove
municipal
Com a conseqüència de l'elaboració del Pla Jove, i a
fi d'iniciar el seu desenvolupament, l'Ajuntament de la
Palma ha creat el Punt d'Informació Jove municipal,
ubicat en el local del carrer Sant Jordi nº1.
Aquest Punt d'Informació, que comparteix espai amb
l'Aula d'Autoformació i el Servei Municipal
d'Ocupació, amb la conseqüent optimització de
recursos, té un horari d'atenció al públic de matí i
tarda, donant així la màxima flexibilitat horària per a la
seva utilització.
Funciona com a servei d'informació, assessorament i
suport per als joves del municipi, mitjançant una
informació interdisciplinar, objectiva, rigorosa i actualitzada que tracta de donar resposta a les seves
necessitats. Amb aquest recurs dinamitzador de l'activitat juvenil es vol aconseguir posar en marxa actuacions conjuntes de participació juvenil.
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. Aquesta
oficina comarcal és l'encarregada de rebre, elaborar i
difondre la informació entre tots els
Punts
d'Informació.
El material informatiu del Punt es troba estructurat en
diversos àmbits:
-

Informació sobre formació. S'hi troba tota la informació sobre les possibilitats educatives vigents
tan d'ensenyaments reglats com no reglats, llocs
on s'imparteixen, etc.

-

Informació laboral. Els joves poden obtenir la
orientació que sovint necessiten a l'hora de triar
professió. Se'ls ofereix informació relacionada
amb els diferents tipus de feina i informació i
assessorament per elaborar currículums, cartes
de presentació, entrevistes de treball, etc.

-

Informació cultural i de lleure. El centre té informació dels casals d'estiu i camps de treball, trobades juvenils, del carnet jove i de tot tipus d'espectacles, sortides o viatges.

-

Informació social: Sobre l'accés a l'habitatge
(Borses d'habitatge i pisos socials per als joves),
transport, monitoratge, voluntariat, associacionisme, etc.

El mètode de treball del punt d'informació es basa en

la varietat, en l'actualització constant de la informació
i en la diversificació de les fonts. S'afavoreix l'autonomia del jove, posant la informació al seu abast mitjançant expositors, carpetes temàtiques, taulells, etc.
Així mateix, l'assessora els guia en la recerca sempre
que ho necessitin.

L'estiu és teu 2004

Aula d’autoformació
Pasqual Ollé

Sis activitats diferents i un ampli ventall de torns, sota
la direcció de professors especialitzats i monitors de
lleure, perquè els nois i les noies puguin perfeccionar
idiomes, practicar esports, ampliar el coneixement
musical i introduir-se en el món de la informàtica i
les comunicacions i gaudir del combinat d'idiomesmultiesportives perquè s'aprengui anglès i es practiqui alhora esports d'aventura.

Des de la seva creació el febrer de l'any 2001 i fins
avui, per l'Aula d'Autoformació Pasqual Ollé de la
Palma han passat 180 persones de totes les edats. El
primer any, 4 joves del municipi van assolir el
Graduat Escolar. L'any passat, 7 joves més van assolir l'actual Cicle Formatiu i enguany s'hi han inscrit 12
joves per aconseguir superar aquestes proves.
Aquesta bona acollida de l'Aula, així com l'increment
de l'oferta de serveis que es vol oferir, feia imprescindible la seva ampliació. Per això, a partir del mes de
gener l'Aula d'Autoformació s'ha traslladat al carrer
Sant Jordi número 1, al costat de la Biblioteca.
En aquesta nova ubicació, l'oferta de serveis s'amplia
amb l'Aula de Reforç per als joves estudiants. S'ha
volgut crear un espai per aquells estudiants amb
necessitats de reforçar l'acció educativa i que, bé des
de l'escola, bé des de l'institut, o bé per pròpia iniciativa, demanden aquest suport.
L'espai compta amb una assessora / dinamitzadora
que els orientarà i guiarà posant la informació a l'abast del jove i fomentant la seva autonomia en la
recerca. Es busca principalment donar suport a l'hora
de fer els deures, que s'aprengui a organitzar el
temps, mostrar eines de treball profitoses, fomentar
hàbits d'estudi i afavorir l'accés a les noves tecnologies.

El programa L'ESTIU ÉS TEU és una proposta de la
Secretaria General de Joventut, a través de l'empresa
pública Turisme Juvenil de Catalunya, S.A. adreçada a
nois i noies de 8 a 17 anys perque puguin divertir-se
i apendre d'una manera diferent durant les vacances
d'estiu a la Xarxa d'Albergs de Catalunya.

Ja és obert el període d'inscripcions des del 13 d'abril
i fins el 14 de maig. Per fer la reserva cal trucar al telèfon 93 483 83 63, de dilluns a divendres de 9 a 18
hores. Les places s'atorgaran per rigorós ordre de trucada.
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ESPORTS

Nou material esportiu al
poliesportiu
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-

Mica en mica, el poliesportiu es va dotant de nou
material esportiu per tal de donar més i millors serveis als seus abonats. Recentment, l'Ajuntament ha
adquirit una màquina cardiovascular el·líptica per a la
sala de fitness. Aquesta nova màquina, que complementa la resta de maquinària cardiovascular ja existent (cintes de caminar i córrer, bicicletes, màquines
de rem), disposa d'un sistema de regulació del grau
d'esforç i té un marcador amb informació sobre el
temps, velocitat, distància, calories i pulsacions.
Altres noves adquisicions han estat un conjunt de
"body bars" per a la sala polivalent i un aparell reproductor de CD's per a les classes de Funky.
El Poliesportiu compta amb un conjunt d'instal·lacions que son de lliure accés per els seus abonats:
- Sala de Fitness, amb màquines de musculació,
màquines cardiovasculars i pes lliure. Disposa
d'un monitor en horari de 19 a 21 hores, de dilluns
a divendres, per a programes personalitzats i programes de rehabilitació.
- Sala Polivalent, on s'imparteixen activitats físiques
dirigides per monitors titulats adreçades a persones adultes de totes les edats i en diferents horaris. Les activitats que es realitzen son: Aeròbic,
Step, Ioga, Tono - Stretch, Microgimnàstica -Taichi,
GAC (Glutis, Abdominals i Cames), Condicionament físic total, Stretching, Manteniment
- Sauna i Hidromassatge, aconsellable per relaxar la
musculatura. Els dilluns, dimecres i divendres està
obert per dones i el dimarts i dijous per homes.

Pavelló, per a la pràctica del bàsquet, mini bàsquet, futbol sala i handbol. Els abonats podran utilitzar-lo sempre que no hi hagi una activitat.
- Piscina d'estiu, de 25 metres x 12,5 metres, oberta de mitjans de juny a mitjans de setembre.
- Piscina de xipolleig, de 12 metres quadrats, per
als més petits, oberta conjuntament amb la piscina d'estiu.
- Vestidors i armariets.
La quota d'abonament mensual, que dóna accés a
tots aquest serveis, és de només 19 euros per a socis
individuals. Per a unitats familiars amb dos o més
socis hi han tarifes més reduïdes (36,10 euros per a
dos socis i 48,40 euros per a tres ó més socis de la
mateixa unitat familiar). Les persones més grans de
65 anys tenen una quota reduïda de 4,70 euros mensuals. En qualsevol cas, en formalitzar la matrícula,
s'ha de pagar la quota d'inscripció de 24,50 Euros. Per
abonar-se, cal adreçar-se al Poliesportiu.

Casals Lúdic-Esportius
La Regidoria d'Esports organitza al llarg de l'any un seguit de activitats lúdico-esportives adreçades a la comunitat escolar en períodes de vacances (Casal d'estiu, Casal de Setembre, Casal de Nadal) o en períodes d'horari
escolar intensiu (Setmanes lúdiques).
Per aquest any 2004 estan previstes les següents activitats:
Activitat

Dates

Posibilitat
dinar

Horari

Setmanes lúdiques

Del 31 de maig al 18 de juny

No

Casal d'estiu

Del 21 de juny al 30 de juliol

Sí

Casal de setembre

Del 1 al 10 de setembre

Sí

Casal de Nadal

Del 20 al 31 de desembre

Sí

De 15:00 a 17:30
De 9:00 a 13:00
De 15:00 a 17:00
De 9:00 a 13:00
De 15:00 a 17:00
De 9:00 a 13:00
De 15:00 a 17:00

Per fer reserves d'inscripcions, cal adreçar-se al Poliesportiu per les tardes

HISENDA

Calendari fiscal 2004
Del 5 de març al 5 de maig
· IVTM, Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Del 2 d'abril al 4 de juny
· IBI, Impost de Béns Immobles-urbana (no
domiciliats)
· Taxa de escombraries
· Taxa per a entrada de vehicles (guals)
Del 1 de juny al 6 de juny
· IBI, Impost de Béns Immobles-urbana (1ª fracció domiciliats)
Del 3 de setembre al 5 de novembre
· IBI, Impost de Béns Immobles-rústica
· IAE, Impost sobre Activitats Econòmiques
(grans empreses)
Del 2 de novembre al 7 de novembre
· IBI, Impost de Béns Immobles-urbana (2ª fracció domiciliats)

Domiciliar els pagaments
dels tributs municipals té
avantatges
Els impostos i taxes municipals són la principal font
de finançament dels municipis per poder prestar
tots els serveis que els demanden els ciutadans. Per
això, cal que la ciutadania compleixi les seves obligacions tributàries amb sentit de responsabilitat. A
la Palma, la gran majoria del contribuents paguen
els seus impostos dins del període voluntari. Ara bé,
l'Ajuntament recomana no descuidar-se amb les

dates previstes en el calendari fiscal, per tal d'evitar
interessos i recàrrecs innecessaris. Per facilitar el
màxim els pagaments a les persones i empreses, es
recomana domiciliar els rebuts dels tributs municipals que, alhora, comporta tot una sèrie d'avantatges:
· Permet despreocupar-vos de si rebeu o no
l'avís de pagament.
· Us estalvia temps i desplaçaments innecessaris
· En el cas de l'IBI, Impost de Bens Immobles, el
rebut es fracciona en dos pagaments.
· Les domiciliacions es carreguen en compte
dins els últims 5 dies del període voluntari de
pagament.
L'Ajuntament de la Palma té delegats els serveis de
recaptació de tributs municipals en l'Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Podeu domiciliar els pagaments per les següents
vies:
· Telèfon gratuït:
900 502 739
· Telèfon Oficina Pallejà: 936 631 923
· FAX Oficina Pallejà:
936 630 287
· Correu:
ORGT
C/ Martí Julià, 43
08780 Pallejà
· E-mail:
orgt.palleja@diba.es
· Internet:
http://orgt.diba.es
· Bancs i Caixes:
A qualsevol oficina
d'una entitat col·laboradora
La domiciliació tindrà efecte l'any 2004 si es sol·licita amb un mínim de 15 dies abans que s'iniciï el
període de pagament voluntari. Els contribuents
que no tinguin domiciliat l'IBI, caldrà que liquidin la
totalitat en un únic pagament entre els dies 2 d'abril
i 4 de juny.

Declara la teva solidaritat
A la declaració de la renda, tots els contribuents
poden decidir destinar una part dels seus impostos
al finançament de projectes socials per a col·lectius
desfavorits del nostre entorn, a través
d'Organitzacions No Governamentals (ONG).
Això és possible marcant la casella "altres fins d'interès social".
Marcar aquesta casella no suposa cap cost econòmic per al contribuent, perquè el que es destina és
extret de la quota integra. Tampoc és incompatible
amb el fet de marcar, també, la casella "a l'Església
Catòlica".
Els principals programes proposats per aquest pressupost es dirigeixen a: la infància i la família, els
joves, les dones, la gent gran, les persones amb discapacitat, les persones amb problemes de drogodependència, les persones afectades per la SIDA, el
Poble Gitano, les persones recluses i ex-recluses, les

persones emigrants, sol·licitants d'asil, refugiats i
desplaçats, els programes per a la inclusió social, la
promoció del voluntariat i els projectes de cooperació internacional vinculats al desenvolupament i
protecció de sectors vulnerables de població.
En cas que no marquin cap casella, aquest tant per
cent (0,52%) s'imputarà als Pressupostos Generals
de l'Estat.
Les principals ONG que es beneficien són:
· AECC (Associació Espanyola contra el
Càncer)
· Càritas
· Cruz Roja Española
· ONCE
· Altres
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SERVEIS

L'Ajuntament signa
un conveni amb Endesa
El conveni
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El dia 24 de març, l'Ajuntament de la Palma va signar
un conveni amb la companyia "ENDESA Distribución
Eléctrica, S.L.U." en virtut del qual l'Ajuntament es
compromet, d'acord amb les seves competències, a
tramitar totes les autoritzacions i permisos necessaris per fer possible la construcció d'una nova línia de
220 KV que ha de connectar la subestació elèctrica
que s'edificarà al costat de les instal·lacions de
CIMENTS MOLINS amb la línia d'alta tensió que
actualment discorre pel Pla de Sant Joan.
Com a contrapartida, ENDESA es compromet a patrocinar el projecte de supressió de barreres arquitectòniques del municipi amb una subvenció de 240.000
euros. Un primer pagament de 120.000 euros es va
fer efectiu en el moment de la signatura del conveni,
el dia 24 de març, i el segon pagament pel mateix
import es farà abans del 31 de gener de 2005. A més,
ENDESA s'obliga a substituir l'estació transformadora
situada entre els carrers Montsant i Pirineu per una
nova estació d'última tecnologia, que podrà instal·larse en superfície o bé soterrar-se. En el segon cas, l'ajuntament assumiria el cost de soterrament fins a un
màxim de 18.000 euros que es deduirien de la subvenció total.
Els antecedents
L'any 2000 ENDESA es va posar en contacte amb l'ajuntament de la Palma per plantejar-li la necessitat de
construir una nova subestació elèctrica i connectar-la
amb la línia d'alta tensió que passa pel pla de Sant
Joan, a efectes de garantir el subministrament elèctric de tota aquesta part de la comarca. A partir d'aquell moment es van iniciar contactes entre ambdues
entitats i la Generalitat per trobar-hi una solució.
Per construir una línia d'alta tensió cal obtenir autorització de la Generalitat i llicència urbanística de
l'Ajuntament. En darrer terme, si l'ajuntament no concedís la llicència perquè el seu planejament no ho
permet, l'article 182 de la llei 2/2002, de 14 de març,
d'urbanisme, preveu que el Govern de la Generalitat
pugui decidir si un projecte s'ha d'executar de manera immediata i amb exempció de la llicència.
La Direcció general d'Energia i Mines de la Generalitat
va requerir un informe sobre la procedència d'accedir
a la sol·licitud d'autorització administrativa per a la
construcció de la línia. El dia 13 de febrer de 2003
l'Ajuntament de la Palma va trametre informe de l'arquitecte municipal, en el qual no es proposava cap
traçat alternatiu i tan sols s'al·legava una suposada
incompatibilitat urbanística per raó de la proximitat de
la riera.
Per la seva part, l'Associació de Propietaris de la Plana

de Sant Joan va presentar un escrit d'al·legacions,
proposant un traçat alternatiu per la muntanya de Can
Pongem -cota 155-, amb un impacte visual molt superior, per no perjudicar les expectatives de requalificació i desenvolupament urbanístic del Pla de Sant
Joan.
Pel que fa a la tramitació de la llicència urbanística,
l'alcalde Joaquim Obiols, mitjançant Decret 48/2003
de 28 de gener de 2003, va resoldre incoar el procediment per a l'aprovació del projecte d'instal·lació
aèria de 220 KV, derivació de la SE de Cervelló i requerir l'aportació d'un seguit de documents per part de la
companyia.
El dia 10 de juliol de 2003, quan ja s'havia produït el
canvi de govern a l'ajuntament de la Palma, Endesa va
lliurar els documents requerits per l'esmentat decret.
Un cop presentada aquesta documentació, la
Comissió de Govern de 30 de juliol de 2003 va denegar l'aprovació del projecte, entenent que amb la
documentació aportada no quedava ben justificat.
ENDESA va interposar un recurs contenciós-administratiu contra aquesta denegació, i per part de l'alcalde
de la Palma se'ls va comunicar que no hi hauria negociació possible fins que no es retirés el recurs.
Finalment, el dia 31 de desembre de 2003 ENDESA
va retirar el recurs contenciós-administratiu contra la
denegació de la llicència i l'ajuntament va reiniciar la
negociació, que va portar a la signatura del conveni el
dia 24 de març.
El traçat proposat per ENDESA
Considerant el seu inici a partir de la línia l/220 KV de
Begues - Castellbisbal (al seu pas pel Pla de Sant
Joan), discorre uns 620 metres paral·lel a la riera. A
partir d'aquí segueix un tram d'uns 414 metres que
travessa la plana de Sant Joan en direcció nord-est,
tot seguit gira cap al sud-est per dirigir-se al sector
denominat Industrial Nord, al marge dret del Torrent
del Ros, on hi ha els terrenys a ubicar la S.E. de
Cervelló.
La línia sortirà de l'actual línia elèctrica, entre les
torres 32 i 33, on s'instal·larà la torre 32bis. A 305,93
metres s'instal·larà la torre T1, a 313,38 metres la
torre T2, i les altres dues torres es troben en el terme
de Cervelló. El traçat té una superfície total de
1.034,26 metres, dels quals 849,31 m transcorren per
la Palma i els 184,95 restants per Cervelló.
Motius per subscriure el conveni
Els principals motius de l'equip de govern per subscriure el conveni amb ENDESA són els següents:
1. La darrera decisió sobre la construcció i el traçat
de la línia no correspon a l'ajuntament, sinó a la
Generalitat. La Generalitat havia manifestat reiteradament el seu suport al traçat proposat per
ENDESA i la voluntat d'aprovar-lo amb independència de la decisió de l'ajuntament. Per ratificar-ho, el Subdirector General d'Energia va enviar
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el fax que es reprodueix a la pàgina següent. En
cas d'oposar-s'hi, l'ajuntament tan sols pot alentir
i obstaculitzar el procediment, però el resultat
final seria el mateix.
2. En l'enquesta "Cap a l'Agenda 21 local" es va plantejar la pregunta nº 31: "Si el servei ho requereix,
creieu que cal deixar construir noves línies elèctriques d'alta tensió al terme municipal?
Un 41,22% dels participants (338) va respondre
que hi estaven d'acord o molt d'acord. Ara bé,
molts d'ells amb la condició que fossin soterrades.
Un 37,19% hi estaven en desacord o molt en
desacord. Tot i així, en molts dels comentaris
també es feia constar que si es fessin en tot cas
haurien de ser soterrades.
Un 13,78% dels participants van marcar la casella
"regular", i els comentaris incidien en la necessària reducció de l'impacte ambiental.
Un 2,93% van deixar la casella en blanc, i un
4,88% van manifestar no tenir opinió sobre el
tema.
Per tant s'acceptava majoritàriament la construcció de línies d'alta tensió, però soterrades. Això
no obstant, tots els experts consultats han coin-

cidit en indicar la improcedència del soterrament
en sòl no urbanitzable, no pel cost econòmic (d'altra banda molt elevat), sinó per les implicacions
tècniques i ambientals.
3. Com a resultat de la negociació s'ha obtingut una
contrapartida (240.000 euros més una nova
Estació Transformadora) molt superior a la que és
habitual en aquests casos. Normalment, ENDESA
tan sols compensa els municipis amb inversions
en la xarxa elèctrica, però pràcticament mai no fa
aportacions dineràries a fons a perdut per a projectes del municipi.
4. El conveni no determina la concessió automàtica
dels permisos. L'ajuntament tan sols es compromet a tramitar la seva part amb la màxima celeritat. Ara, ENDESA ha de presentar la sol·licitud
perquè el procediment torni a començar.
5. En tot cas l'Ajuntament de la Palma garantirà el
mínim impacte ambiental de la nova línia.
Atès que es tracta d'un tema tècnicament complex,
l'ajuntament ha programat una campanya informativa
amb la participació de tècnics independents perquè
els veïns i veïnes puguin conèixer les implicacions
d'un projecte d'aquestes característiques.

SIMULACIÓ FOTOGRÀFICA
Fotografia presa des de la carretera de la Palma de Cervelló (BV-2421), per sobre de la riera de Corbera.

FAX ENVIAT PEL SUBDIRECTOR GENERAL D'ENERGIA DE LA GENERALITAT
ASSUMPTE: Derivació de la línia a 220 KV Can Jardí-Sant Boi entre la T-32 i la futura SE Cervelló.
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En referència a l'assumpte epigrafiat i en resposta al vostre escrit de 22 de març de 2004, us podem informar del següent:
1. L'anterior govern de la corporació local que presideix no va comparèixer en l'expedient d'autorització amb
traçats alternatius al proposat per ENDESA per a aquesta infrastructura.
Tanmateix, en reunió celebrada en data 07.05.03 a la DGEM amb representants de les dues corporacions
locals, dels afectats pel traçat sotmès a autorització i de l'empresa elèctrica, es va valorar un traçat alternatiu, sobre plànol, més al nord de l'actual, pel mig de la muntanya que tenia els inconvenients d'haver
de fer una important tala de bosc per a poder dotar la línia del passadís reglamentari, que travessava la
zona d'explotació de la pedrera de Ciments Molins i afectava l'espai de bosc que envoltava aquesta activitat extractiva, També s'enuncià la possibilitat d'anar paral·lel a la N-340, però aquesta opció es descartà
d'entrada ateses les dificultats per trobar un passadís per fer arribar la línia a la futura SE Cervelló en
envair zones molt urbanitzades.
Finalment, la inspecció realitzada el 21.05.03 per aquesta Direcció General sobre el terreny va diagnosticar que el traçat proposat era l'idoni a efectes constructius.
2. La línia esmentada i la SE Cervelló van ser incloses en la Planificació dels Sectors de Electricitat i Gas del
Ministeri d'Economia a instàncies de la Generalitat de Catalunya, en considerar-la una instal·lació imprescindible per a poder dotar d'un subministrament elèctric, en quantitat i qualitat necessàries, a la zona on
s'implantaran aquestes infrastructures.
Per altra banda, recollint els principis de l'informe de la Comissió d'experts en matèria de les línies elèctriques d'alta tensió creada pel Parlament de Catalunya s'arriba a les següents conclusions:
a. En zones no urbanes ni urbanitzables totes les línies elèctriques poden ser aèries, tot i que aquestes,
lògicament seran visibles.
b. Els nivells dels camps electromagnètics als quals estan sotmeses les persones de Catalunya estan
molt per sota dels límits establerts per les recomanacions d'organitzacions de reconegut prestigi
internacional com la Organització Mundial de la Salut (OMS), el Consell de la Unió Europea, la
International Commission Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) i la International Radiation
Protection Association (IRPA).
3. La intensitat de camp magnètic en les línies subterrànies presenta, fins i tot, valors superiors al de les
línies aèries en les zones més properes a la traça, tot i disminuir més ràpidament en allunyar-nos d'aquesta.
4. Pel que fa a les condicions pactades en un possible conveni entre l'Ajuntament de la Palma de Cervelló
i ENDESA, aquesta Direcció General entén que no hauria de pronunciar-se, si bé es manifesta complaguda pel fet que ENDESA, en l'exercici de la seva activitat, s'hagi mostrat sensible amb les peticions de
l'administració local del territori de Catalunya.
Finalment, en coherència amb l'expressat en el punt 2 d'aquest escrit, la Generalitat de Catalunya subratlla
la necessitat immediata d'executar aquesta instal·lació, inclosa per ENDESA en el seu Pla Tramuntana, per
garantir les ampliacions i millorar globalment la qualitat dels subministrament elèctric del Baix Llobregat.
Barcelona, 25 de març de 2004
Signat,

Agustí Andreu i Rodríguez
Subdirector General d'Energia

LA BÚSTIA

Qualsevol persona o entitat de la Palma pot
adreçar escrits per a ser publicats a la VEU,
remetent-los a les oficines de l'Ajuntament en
horari d'atenció al públic. Cal que els escrits
vagin signats i datats i que no ocupin més de
20 línies a màquina.

CARRER ALFÀBIA I EL SEU ENTORN
El carrer Alfàbia està situat a continuació de la Plaça
Puigmajor, tocant la riera de Santa Rita (en part coberta i en
part en trinxera a cel obert) i és un carrer sense sortida.
Molts veïns pensen, i jo ho ratifico, que aquest carrer i el
seu entorn pateixen d'un total abandonament per part del
govern municipal de CiU, i a les proves em remeto.
1. En tinc coneixement que entre febrer de 2001 i octubre
de 2003, i en 4 ocasions, s'ha demanat per escrit a
l'Ajuntament que recepcionés aquest carrer i que ho
incorpori a la xarxa urbana del poble. Encara no ha hagut
resposta i el Sr. Alcalde, a l'últim ple municipal, va dir que
no sabia res del tema. (Hi ha mancances d'instal·lacions
i voreres, brutícia, etc.)
2. La font de Santa Rita, que toca mitjançant pas d'escales
amb el carrer Alfàbia, està feta una veritable calamitat i
totes les aigües de superfície que passen a través de la
riera arrosseguen fang i pedres que es dipositen a la
Plaça Puigmajor.
3. Entre juny de 2002 i octubre de 2003, i en 3 ocasions,
s'ha demanat la neteja de l'espai públic situat al torrent
de Santa Rita, tocant als contenidors de la Plaça
Puigmajor. No saben, no contesten. I el que és pitjor
encara, "brutícia crida brutícia", i en aquests moments
tothom embruta i no passa res. Els veïns deixen les
podes al terra i ja porten mesos, SOREA repara una fuita
i tota la runa la deixa en aquest indret, etc., etc.
4. Parlant de les podes, s'hauria de saber quin és el tractament adequat: S'han de deixar al terra?, s'han de cremar
com fan a Can Església posant tot el fum als veïns a les
seves cases?, hi ha algun lloc per a deixar-lles?, s'han de
posar en bosses i posar-lles dins les escombraries ?, ….
o què cal fer d'una vegada per totes!.
Podríem continuar parlant de les defecacions dels gossos …. i altres.
5. Tenim molt poca llum al carrer a les nits i ara solament
faltava l'obra dels blocs de pisos: de 3 llums que hi ha al
voltant d'aquesta, 1 l'han trencada, altre l'han tapat amb
una formigonera, i únicament queda una funcionant de
forma correcta. Algú s'assabenta d'això?. Per què no es
fa alguna cosa?
6. Als matins. entre el camió d'escombriaires, l'aparcament
a un costat. i les tanques i material d'obra al mig del
carrer, els veïns no podem sortir del carrer i ens hem
d'esperar fins que s'acaben les feines de recollida dels
contenidors. Fins quan durarà això?.
El grau de brutícia que tenim al carrer i al seu voltant mai
havia estat d'aquesta forma i jo demano, com ciutadà que
pago el meus impostos, una actuació urgent a tot el que he
denunciat.
Antonio José Guerrero Fernández

OPINIÓ - URBANISME
A la revista municipal núm. 11 de desembre de 2003 vaig
escriure sobre la obra dels dos blocs de pisos que s'estan
fent al carrer Pirineus, 1 (plaça Puigmajor) i ho feia a títol
personal, tot i que des de l'Associació de Veïns de la Palma
ja es va plantejar parlar d'aquesta obra al desembre de 2002
i fins el dia d'avui no hi ha cap concreció.
Fa un temps vaig mantenir una conversa telefònica amb el
regidor d'urbanisme Sr. Albert Guilera sobre aquest
assumpte i em va sorprendre un comentari que em va fer,
suposo que relacionant-llo amb el meu escrit anteriorment
ja citat. Va ser en el sentit de dir que a ell no l'importava que
els constructors-p
promotors que treballen al nostre poble
tinguin beneficis milionaris "sempre que estiguin dins de la
legalitat". Això, dit així, queda molt bé, però jo al senyor
regidor li faria algunes reflexions i comentaris que exposo a
continuació:
1. A totes les poblacions, el desenvolupament urbanístic
aporta sempre beneficis per als seus habitants i, en el
nostre cas, això és un màxim atès el poc terreny edificable del que disposem.
2. Això anteriorment dit es tradueix en aportacions de
terrenys gratuïts pels municipis per part dels promotorsconstructors, obres d'urbanització al seu càrrec, aportacions econòmiques a obres municipals o, simplement,
un conveni de col·laboració concretant-s
se determinats
extrems, però que sempre redunda en benefici dels
pobles i dels seus habitants.
3. És el cas que ja tenim prou equipaments (parcs infantils,
zones d'esbarjo, places escolars, atenció sanitària suficient, etc.) per a no demanar cap aportació en aquest
sentit?
4. Per acabar, una aposta. Potser el senyor regidor d'urbanisme no té a la seva "cultura" un principi sota la frase "la
riquesa s´ha de distribuir per a que tothom gaudeixi
d'una millor situació social" i a partir d'aquí tots poden
guanyar tant com vulguin amb el beneplàcit del senyor
regidor.
5. L'última ha estat el fet que el Sr. Alcalde, en un ple ordinari, va contestar a una pregunta meva sobre aquest
assumpte manifestant que no hi ha ni haurà cap conveni amb el constructor ni cap altra compensació ni contraprestació.... I jo, des d'ací els hi pregunto: Per què?. I
per què se'ls hi ha permès edificar de més les golfes que
són una i total absoluta il·legalitat...... I a canvi de què?.
Els hi agrairia a tots dos, i a l'equip de govern per extensió, una explicació pública al respecte.
No voldria acomiadar-m
me sense fer-vvos sabedors que des
de el passat mes d'octubre he deixat l'Associació de Veïns.
Pedro Ardoy Aibar

Nota de l'Equip de Govern
L'Ajuntament no pot permetre cap edificació il·legal i
té la potestat i l’obligació de no concedir la llicència
de primera ocupació en cas de detectar irregularitats.
I això és vàlid, també, per l'obra que s'esmenta.
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P L E N S M U N I C I PA L S

PLENS MUNICIPALS

Sessió extraordinària
28 de novembre 2003

Voten a favor CiU, CPLC i ERC. Vota en
contra ELP-PSC.
4.

El ple s'inicia amb l'absència del Sr. Joan Gràcia, de
Entesa per la Palma-PSC, que s'incorpora a la sessió durant els precs i preguntes.
El Ple de la Corporació aprova:
1.

2.
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3.

El pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2004. El pressupost ascendeix a un total de 4.908.481,96 euros. La despesa corrent és de 1.812.590,00 euros, l'amortització de préstecs és de 14.000,00 Euros i les
inversions previstes pugen a 3.081.891,96
euros (32 projectes d'inversió). Aquestes inversions es preveuen finançar de la següent
manera: El 54,31% de l'import a través de subvencions provinents de la Generalitat,
Diputació de Barcelona i Fons Regional
Europeu), el 44,33% amb operacions de crèdit
i el 1,36% amb recursos ordinaris. Voten a
favor CiU i ERC. Vota en contra Entesa per la
Palma (ELP)-PSC. S'absté Candidatura per la
Concòrdia (CPLC).
El reconeixement extrajudicial de crèdit número 4/2003, que afecta a diverses despeses
efectuades l'any 2002 per l'anterior Equip de
Govern, per un import total de 17.643,63
euros, sense que es disposés de crèdit disponible, adequat i suficient en el moment de la
seva execució. Aquest reconeixement es
finançarà amb càrrec al pressupost de l'exercici 2004. Voten a favor CiU, CPLC i ERC. Vota
abstenció ELP-PSC.
a)

Regularitzar una operació de crèdit amb el
Banco Santander Central Hispano, S.A.
subscrita per l'anterior Equip de Govern
en data 4 de juliol 2002 per import de
601.012,10 Euros, declarar l'afectació d'aquesta operació de crèdit a uns projectes
d'inversió concrets, i sol·licitar l'autorització preceptiva a la Direcció General de
Política Financera de la Generalitat.

b)

Concertar una nova operació de crèdit en
la modalitat de préstec amb l'Institut
Català de Finances, per import de
1.000.000 Euros, a retornar en 30 anys,
amb 2 anys de carència i a un interès de
Euribor a 3 mesos més el 0,35%, amb la
finalitat de finançar 4 projectes d'inversions inclosos en el pressupost de l'any
2004, i sol·licitar l'autorització preceptiva a
la Direcció General de Política Financera
de la Generalitat.

c)

Els plans de sanejament financer i econòmic financer de l'Ajuntament de la Palma
per tal d'obtenir l'autorització dels préstecs citats per part de la Direcció General
de Política Financera de la Generalitat.

Delegar en la Diputació de Barcelona les facultats referides a la sol·licitud a l'Administració
Central de l'Estat de la compensació per pèrdua d'ingressos derivats de la reforma de
l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
S'aprova amb vot afirmatiu de tots els regidors
presents.

Mocions resolutòries presentades al Ple:
1.

2.

L'alcalde presenta una moció d'adhesió de
l'Ajuntament de la Palma al Manifest en
Defensa del Dret Civil Català. S'aprova amb vot
afirmatiu de tots els regidors presents.
El Grup municipal de ERC presenta una moció
per col·locar una escultura a la plaça Onze de
Setembre en memòria de Rafael Casanova.
S'aprova amb el vot afirmatiu de CiU, CPLC i
ERC i amb el vot negatiu de ELP-PSC.

Precs i Preguntes:
L'alcalde obra un torn de precs i preguntes dels
regidors, atès que al darrer ple ordinari aquest
apartat fou molt breu per raó d'obligacions personals.
1.

L'alcalde fa constar públicament la felicitació al
vigilant municipal José Aurelio Sáez i a la regidora Núria Casamada per a la seves actuacions
en l'incendi ocorregut a una vivenda del municipi, i expressa la solidaritat del consistori i personal amb la família dels sinistrats.

2.

El regidor de comunicació, Sr. Segura, aclareix
unes informacions referides a la televisió de la
Palma que havien fet circular alguns grups de
l'oposició, referents al cost de la televisió i a la
falta de pluralitat e imparcialitat. Detalla els
costos totals incorreguts a l'exercici 2003 i els
previstos en el pressupost pel 2004. També
exposa diverses dades concretes sobre la programació emesa fins la data per rebatre la
denúncia de parcialitat i manca de pluralitat.

3.

El Sr. Riverola (ERC) agraeix a la ciutadania de
la Palma el suport donat al seu partit en les
eleccions al Parlament de Catalunya i extrapola els resultats al de les eleccions municipals.

4.

El Sr. Riverola (ERC) vol que consti la seva
enèrgica protesta al contingut d'un butlletí editat pel PSC on és fa una interpretació errònia a
unes paraules seves dites en un Ple anterior
respecte a l'emplaçament de la Rectoria.
Denuncia, també, la posició de crítica destructiva i la manca de propostes d'ELP-PSC.

5.

El Sr. Segura, com a regidor d'Hisenda, aclareix
una informació publicada en un butlletí
d'Entesa per la Palma sobre la gestió econòmica de l'anterior Equip de Govern i denuncia una
sèrie d'irregularitats comptables i de gestió
econòmic-financera que ha detectat corresponents a l'etapa de govern d'ELP-PSC.

Sessió extraordinària

7.

L'alcalde agraeix al Srs. Riverola (ERC) i Batlle
(CPLC) la participació i aportacions realitzades
en el si de la comissió informativa sobre el
procés d'oposicions de la vigilància local.

8.

L'alcalde manifesta la seva preocupació pel
clima de crispació que s'està produint al municipi degut a les declaracions no argumentades
i que distorsionen molt seriosament la veritat
aparegudes en diverses publicacions, que considera que és una funció dels regidors exercir
la crítica democràtica però, sempre, a partir
d'informacions verídiques, i que no és legítim
emprar mentides per a desacreditar el Govern
municipal.

El Ple es convoca per elegir, per sorteig, els membres de les meses electorals que participaran en
les eleccions generals al Congrés dels Diputats i al
Senat del 14 de març de 2004. Es troben absents
amb justificació els regidors Sra. Pilar Joaniquet
(ELP-PSC) i Sr. Christian Riverola (ERC).

Sessió ordinària
9 de gener 2004
El ple se celebra amb l'absència justificada del regidor d'ERC, Sr. Christian Riverola.
El Ple de la Corporació aprova:
1.

Els esborranys de les actes de les sessions
anteriors celebrades els dies 14 i 17 d'octubre
de 2003. S'aproven per unanimitat dels regidors presents, després d'introduir una esmena
del Sr. Gràcia (ELP-PSC) a l'acta del 14 d'octubre.

2.

La bandera del municipi. Tots els membres
consistorials presents voten a favor.

3.

Modificar puntualment el Pla General
d'Ordenació Urbana consistent en el canvi de
tipologia de edificació plurifamiliar a agrupació
de dos habitatges unifamiliars en la parcel·la
del carrer Gavarres,12 - Montsant, 11, sense
alteració de l'edificabilitat. Voten a favor CiU i
ELP-PSC. S'absté CPLC.

4.

Adaptar els acords sobre delegació en la
comissió de govern a la nova Llei de mesures
per a la modernització del govern local, que
canvia la nomenclatura de "Comissió de
Govern" en "Junta de Govern Local". Es declara que totes les referències contingudes als
actes de ple sobre delegació en la comissió de
govern s'entendran referides a la junta de
govern local, amb efectes des del dia 1 de
gener de 2004. S'aprova amb el vot afirmatiu
de tots els membres consistorials presents.

Precs i Preguntes:
No se'n produeixen.

16 de febrer 2004

Sessió extraordinària i
urgent
19 de març 2004
El ple se celebra amb les absències justificades de
la regidora de CiU Sra. Maria Lluïsa Homs i del regidor de ERC Sr. Christian Riverola.
Prèviament es sotmet a votació la urgència de la
sessió. Aquesta resulta declarada amb els vots afirmatius de CiU i CPLC i els vots negatius de ELPPSC.
El Ple de la Corporació aprova:
1.

Modificar la plantilla de personal de l'Ajuntament
i el catàleg de llocs de treball creant la plaça
d’Assessoria Jurídica, que assumeix gran part
de les funcions que fins ara estaven assignades a la Secretaria - Intervenció. El lloc de treball de Secretaria - Intervenció passa a tenir les
funcions mínimes atribuïdes necessàriament
per la legislació en favor d'aquest lloc de treball. Les retribucions que fins ara estaven
assignades a la Secretaria - Intervenció es
reparteixen entre els dos llocs de treball
S'aprova amb els vots favorables dels regidors
de CiU, el vot negatiu dels de ELP-PSC i l'abstenció de CPLC.

2.

Subscriure un conveni de patrocini entre
ENDESA i l'Ajuntament pel qual l'Ajuntament
es compromet a tramitar les autoritzacions i
permisos necessaris per a la construcció d'una
línia elèctrica d'alta tensió a canvi que ENDESA
patrocini amb 240.000 Euros el projecte municipal de supressió de barreres arquitectòniques i substitueixi l'estació transformadora
situada als carrers Montsant i Pirineu. S'aprova
amb el vot favorable de CiU i els vots negatius
de ELP-PSC i CPLC.

3.

Adherir-se al Consorci de Turisme del Baix
Llobregat i designar com a representants l'alcalde, Josep Maria Llop i Rigol, i la primera
tinent d'alcalde, Maria Lluïsa Homs i Jané.
Voten a favor CiU i CPLC. S'absté ELP-PSC.

P L E N S M U N I C I PA L S

El Sr. Riverola (ERC) demana a l'alcalde que es
prenguin iniciatives davant la Generalitat a fi i
efecte de millorar la regularitat del transport a
l'estació intermodal de Quatre Camins.

6.
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Espai posat a disposició de tots els grups municipals.

Aprofundim
la participació
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A la data de tancament d'aquesta revista no s'ha rebut
cap escrit del grup municipal
d'Entesa per la Palma-PSC.

Sovint es diu que per valorar millor la llibertat i la
democràcia convé tenir presents les èpoques en què
eren negades. També a la Palma, per valorar els
esforços per millorar els mecanismes de participació
cal tenir present d'on venim. I venim dels anys del
nefast govern d'Entesa-PSC que va negar tota possibilitat de participació a tots aquells que pensaven de
manera diferent.
Avui funcionen quatre comissions informatives on
govern i oposició poden debatre a fons qüestions
com ara les obres públiques i el planejament urbanístic, els plans d'emergències, el model de seguretat i
els comptes municipals. Durant el bienni negre de
l'Entesa-PSC també existien, però no es van convocar
mai.
Avui es convoca les entitats per informar i debatre els
projectes municipals i la política de subvencions. No
era una pràctica habitual en el període anterior.
Avui es parla amb els veïns dels carrers afectats per
les obres. Les obres del C/ Sant Isidre i del C/
Montseny les va iniciar l'anterior equip sense previ
avís.
Avui s'ha iniciat el procés participatiu cap a l'Agenda
21 local, quan l'anterior equip de govern es negà dues
vegades a portar a terme una Agenda 21 perquè,
segons deien, no hi havia temps.
Avui tots els grups municipals tenen reservat un
espai a “La Veu”. L'Entesa-PSC mai no ens va permetre publicar-hi cap article.
Avui es poden seguir els plens i la informació municipal setmanalment a través de la TV local, on tothom
és convidat a dir-hi la seva. L'Entesa-PSC es va carregar TV la Palma.
Avui es presenten els projectes municipals en reunions obertes a tothom i es convoquen sessions
informatives amb tècnics independents per debatre
sobre l'impacte de les línies d'alta tensió. El govern
Entesa-PSC va pretendre modificar el Pla General i
aprovar un Pla Parcial urbanístic sense haver-ho parlat
amb ningú, ni tan sols entre els membres del mateix
equip de govern.
Avui els veïns i veïnes que ho sol·liciten són atesos
pels regidors i regidores. L'anterior equip de govern
havia rebutjat més d'una i de dues visites de veïns.
Aquests tan són alguns exemples de com des que
governa CiU s'ha fet un gran avanç en matèria de participació ciutadana, encara insuficient, però important. Hem de fer molt més i perfeccionar els mecanismes de participació, per això hem ideat el "Fòrum
la Palma 21". Però de tant en tant ens convé recordar
d'on venim.
Convergència i Unió

L'opinió de la
Candidatura per
la Concòrdia
Per primera vegada des de la transició, CiU ha perdut
unes eleccions legislatives al parlament de l'Estat a la
circumscripció de la Palma de Cervelló. Hom es pregunta si la davallada a nivell local només ha estat conseqüència de la deriva política de CiU dels últims
anys o també hi ha contribuït l'actuació del senyor
alcalde, en Josep Mª Llop, des de la seva darrera
ascensió al poder municipal.
Una vegada més volem recordar que, des del punt de
vista numèric, la candidatura de CiU, va obtenir 634
vots sobre un cens de 2.234 electors, és a dir el
28,33% sobre el total. Conseqüentment, van obtenir
la majoria absoluta en regidors, però tan sols la majoria relativa en vots, ja que van ser 1.600 electors, el
71,63% del cens, que no varen votar-los, sigui perquè
van optar per les altres candidatures, perquè varen
votar en blanc, varen ser nuls o, senzillament, varen
quedar-se a casa. Tanmateix, és convenient recordar
que en les eleccions locals tots els vots tenen el
mateix valor, al contrari del que passa en les eleccions als Parlaments, siguin autonòmics o de l'Estat.
El ple extraordinari del proppassat 19 de març, va
ésser una demostració pública del tarannà del senyor
Llop. Malgrat l'existència d'unes negociacions inacabades en el transcurs de la passada legislatura, entre
l'equip de govern de torn i la companyia elèctrica
ENDESA, el senyor Alcalde, prescindint d'uns antecedents i coneixements que probablement podien
haver millorat les condicions, ha tancat un compromís amb la dita companya (lícitament), autoritzant
el pas pel municipi (Pla de Sant Joan), d'una nova línia
elèctrica d'alta tensió, aèria, de 220/250.000 volts,
que representa una hipoteca ambiental de per vida.
Malgrat la convocatòria informal de les candidatures
de l'oposició, un dia abans, per tal d'informar-nos de
les decisions presses per l'equip de govern respecte
als temes a sotmetre a l'aprovació del Consistori del
dia següent, lamentem no haver tingut accés a veure
el projecte tècnic que descriu les característiques de
les esmentades línies elèctriques i el plànol del traçat
corresponent, com ja va passar en el cas del projecte corresponent al mur de la plaça de l'església.

Per altre part, de cara al poble, no deixa de ser un
sarcasme que mentre es fa una enquesta en la que
es demana l'opinió del veïnat sobre les xarxes elèctriques d'alta tensió, el senyor Alcalde ja ho té decidit i
compromès.
Desitjaríem que aquest tema no fos un altre "alcaldada" com la que pretenia passar la nova escola a l'altra
banda de la riera de Rafamans. Cal pensar que tan
responsable és el que fa l'"alcaldada" com aquells
que, poden evitar-la, ho permeten.
Donada l'actuació del senyor Alcalde en els casos
esmentats i d'altres, no seria estrany que algun, o
alguns, dels regidors de la seva pròpia candidatura
digues allò de "ja ni ha prou!", creant les condicions
adients per a una moció de censura que tornés a portar al senyor Llop al lloc que en la nostra modesta opinió li escau: a l'oposició, per reincident en pràctiques
prepotents i desconsiderades envers a la majoria del
poble, inclosos una bona part dels seus votants.
El fet que l'assistència als Plens Ordinaris hagi anat a
la baixa (és habitual que no passin de 15 a 20 persones), és una realitat contrastada del desinterès creixent o nul del veïnat pels problemes del seu poble. A
més de suportar les soporíferes i retòriques intervencions del senyor alcalde, hem tingut que sentir intervencions, algunes d'elles a càrrec del portaveu del
Grup, senyor Guilera, tal com les que descrivim a
mode d'exemple:
En el transcurs d'un Ple Ordinari, abans de les últimes
eleccions autonòmiques, el senyor Alcalde "ens despatxava" amb un "tinc molta pressa i hem d'acabar
ràpidament ja que m'espera un acte electoral".
Nosaltres pensàvem i pensem que les primeres obligacions que cal atendre son les del nostre poble,
però està demostrat que no és així per tothom.
En un dels últims i escassos Plens Ordinaris, l'únic
acte públic municipal on el veïnat pot intervenir per
dir la seva malgrat que habitualment no serveixi de
res, tant el senyor Alcalde com el portaveu del seu
Grup municipal varen coincidir en què les intervencions del públic assistent, exposant les seves queixes, suggeriments o comentaris, cal considerar-les
com una mena de "tertúlia", on cadascú pot dir el que
vol però que de cap manera és vinculant pel govern
municipal. I més enllà, van asseverar que els Plens no
son el lloc idoni per discutir o debatre els temes
importants del poble, perquè això representaria un
doble control del govern municipal, tasca reservada
als Grups de l'oposició. Hom es pregunta si hi ha
algun altre "Fòrum" al poble per tal que el veïnat pugui
expressar les seves opinions, civilitzadament!
Davant la situació creada, on la manipulació i la mentida s'instal·la com a vehicle de funcionament ordinari, el nostre Grup Municipal demana al senyor Alcalde
i al seu equip, una vegada més, que revisin el seu

concepte del veritable significat d'una democràcia
participativa.
En resum, una bona part de les decisions polítiques
del senyor Llop, serien més pròpies de l'alcalde d'una
localitat de la regió italiana de Sicília que de la nostra.
Candidatura per la Concòrdia

No a a la ubicació
de l’escola que
proposa CiU
ERC la Palma va votar favorablement el passat mes
de desembre els pressupostos per aquest any 2004
que l'equip de Govern municipal de CiU va presentar.
Des de que va arrencar la nova legislatura al mes de
Juny de 2003, el posicionament d'ERC la Palma ha
estat obert, pactiste i molt generós amb les propostes de caire econòmic, social i urbanístic que CiU ha
presentat.
L'equip de govern de CiU va proposar 4 línies d'actuació en matèria d'inversió i, concretament, una d'elles era la construcció d'una nova escola al municipi.
Jo vaig expressar de forma molt clara el meu suport
a que la Palma disposi d'una nova escola, però no al
costat de la riera com pretén CiU.
Quants anys el poble ha hagut de patir cues de trànsit, contaminació acústica i ambiental i molèsties pel
pas de cotxes?
Ha mesurat CiU la Palma l'impacte, la distància i totes
les molèsties que poden suposar fer anar a les mares
i als avis que acompanyen als nens a l'escola fins a un
lloc erm, ombrós i humit?
Tant costa raonar i pensar que la nova escola ha d'estar a prop de l'actual escola i no en "la quinta punyeta"?
L'alcalde, recentment, ens va fer una proposta a tots
els grups polítics per signar un manifest-proposta per
preservar el marge dret de la riera d'un ús residencial.
Amb això sí que estem i estarem d'acord però, amigues i amics palmarencs, la majoria absoluta de CiU
farà que una zona que s'hauria de preservar tal com
està, comenci a veure com s'omple de totxos i com,
en un termini de 24 mesos, les molèsties a tots els
ciutadans de la Palma es fa palesa. I si no, ja veuran
que quan l'escola estigui en marxa l'Avinguda
Catalunya, entre d'altres, estarà col·lapsada.
Encara hi és a temps de canviar la ubicació de l'escola Sr. Llop!!!
Esquerra Republicana de Catalunya
esquerralapalma@hotmail.com
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La Germandat de Sant
Isidre. 130 aniversari
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La GERMANDAT DE SANT ISIDRE fou fundada l'any 1874 i ratificada el dia 15 de Maig del 1908
per l'autoritat corresponent.
Eren temps molt difícils. La gent de La Palma no tenia
altre mitjà de vida que el conreu de la terra, eren
pagesos. Treballaven tot l'any preparant la terra, adobant-la i plantant la llavor que donaria el fruit esperat,
si el temps hi acompanyava. Hi havia anys que per les
glaçades a l'hivern i pedregades de primavera es
quedaven sense el fruit esperat, ocasionant greus
problemes a les famílies ja que es quedaven sense
ingressos.
La situació s'agreujava quan un membre de la família
es posava malalt, i més si aquest era el cap de casa.
En aquella època no existia la seguretat social, ni
subsidis per a la tercera edat, ni ajuts oficials de cap
mena. Per això es plantejaren fundar una institució
per alleugerir el problema de la malaltia, unint així tots
els seus esforços. Al poble de la Palma es va constituir la Germandat per poder-se ajudar com a veritables germans. Es va constituir amb el nom de St.
Isidre ja que era el patró de la pagesia.
Així doncs, quan un germà patia una malaltia, la
Germandat es feia càrrec del cost dels medicaments,
li lliurava uns diners en compensació dels jornals que
no podia fer i, per part dels germans, li treballaven
les terres. Segons la temporada, li esporgaven els
arbres, llauraven la terra o feien la collita. Si la desgràcia era més gran i es produïa la mort, ajudaven la
vídua i els seus fills fent que la família sortís endavant. En cas de mort, els germans feien torns per vetllar el difunt i se l'acompanyava fins al cementiri amb
torxes i portant el taüt damunt les espatlles.
La Germandat encara existeix. Afortunadament, la
vida ha canviat molt, tant el sistema sanitari com els
ajuts que ofereix l'administració.
Actualment, la Junta Directiva organitza la Festa Major
de Sant Isidre, amb el patrocini de l'Ajuntament de la
Palma. L'any 1993, l'Ajuntament, que encara era de
Cervelló i La Palma, va reinstaurar aquesta festa com a
FESTA MAJOR PETITA a
petició de la Germandat de
Sant Isidre.
L'any 1994, amb motiu de la
celebració del 120è aniversari de la fundació de la
Germandat (1874), organitzà
un sopar de germanor per a
tots els associats. Donada
la bona acollida que tingué,

la junta directiva es va comprometre a repetir-ho cada
cinc anys. L'any 1999 tingué lloc el 2n sopar i aquest
any 2004 serà el tercer, que coincidirà en el 130è aniversari de la fundació.
Com a entitat, la Germandat de Sant Isidre és la més
antiga de la Palma. Per això, no es pot deixar perdre
ja que forma part de la història del nostre poble.
Actualment la Germandat de Sant Isidre té 77 associats - germans que paguen una quota simbòlica de
quatre euros l'any. Si algú està interessat en formarne part, es pot dirigir als telèfons 93.672.01.06 (Àngel
Aguilar) o 93.672.00.25 (Carles Obiols).

La Palma Solidària
4a. FESTA DE LA SOLIDARITAT
El diumenge 28 de Març, i amb sabor
sud-americà, va tenir lloc al Poliesportiu municipal la
quarta Festa de la Solidaritat, organitzada per l'entitat
LA PALMA SOLIDÀRIA. Animació, "encants", comerç
just, xocolatada, rifes, exposició i venda d'obres d'art,
tallers de maquillatge i d'artesania, sardana de germanor,... i moltes coses més, van ser l'eix d'una festa
que va comptar amb la participació activa de les persones del nostre poble.
La quantitat recaptada ha estat de 2.012 euros, que
aniran destinats íntegrament al projecte que La Palma
Solidària realitza aquest any amb col·laboració amb la
ONG Minka, una associació que dóna suport a un
grup de mares adolescents a Cuzco, Perú. Concretament, el projecte d'enguany és l'arranjament d'una
nova Casa d'Acollida que s'està construint i que serà
la llar per a unes 22 mares menors d'edat amb els
seus fills. Mentre es troben a la casa, fins als 18 anys,
les noies reben formació, suport psicològic i material
i es preparen per poder tirar endavant la seva vida.

AGENDA
ABRIL 2004

16/5

3/4

16/5

4/4

11/4

12/4
12/4

14/4
17-18/4
18/4

21/4
23/4
23/4
25/4
30/4

Bingo, organitzat pel Grup de Joves en
benefici de l'Aplec al Pla de Sant Joan i
el concert Xapulina Roc (a les 22 h a
l'Aliança Palmarenca)
Bingo, organitzat pel Grup de Joves en
benefici de l'Aplec al Pla de Sant Joan i
el concert Xapulina Roc (a les 18 h a
l'Aliança Palmarenca)
Caramelles amb el Grup de Cantaires i
el Grup Infantil la Quitxalla (recorregut
pel poble de la Palma - Inici a la Plaça
de l'Església)
Sardanes amb la Cobla Iluro (a les 7
de la tarda, a la plaça Cervantes).
Cantada de Caramelles amb el Grup
de Cantaires i el Grup Infantil la
Quitxalla (a la mitja part de la ballada de
sardanes, a la Plaça Cervantes)
Exposició pública del projecte de
supressió del revolt de la Plaça de
l'Església (a les 21,30 h a l'Ajuntament)
Colònies a l'Aldric i Romanyà de la
Selva per a totes les famílies sòcies de
l'Associació Cultural la Gralla.
Excursió al Delta de l'Ebre (Itinerari a
l'entorn de l'Encanyisada), organitzada
pel Centre Excursionista la Palma
(CELP).
Sessió informativa sobre línies elèctriques d’alta tensió (a les 21,30 h a
l'Ajuntament)
Festa de Sant Jordi per a veïns i veïnes majors de 60 anys, (a les 6 de la
tarda al Casal de la Gent Gran).
Contes per a adults. Contes del
Decameró (a les 20,30 hores a la
Biblioteca Municipal)
Concert de Sant Jordi, a l'Aliança,
organitzat per la Gralla.
Ple municipal extraordinari (a les 20
hores a la Sala de Plens).

MAIG 2004
8/5

14/5
15/5
16/5

Concert - Acampada "Xapulina Rock",
al Pla de Sant Joan.
· A les 19,30 h, obertura de portes i
plantada de tendes.
· A les 20,30 h, sopar de germanor.
· A les 21,30 h, inici del concert.
Intervindran BANDA BASSOTTI,
DESKARATS, THE CABRIANS i DJ
El Padrino "Bul".
Ple municipal ordinari (a les 20 hores a
la Sala de Plens).
Gran Ball de Nit, amb l'orquestra Costa
Brava (a les 22,30 h a la Aliança
Palmarenca).
Cercavila amb processó de Sant
Isidre (inici a les 10 h a la Plaça
Cervantes).

16/5
16/5
22-29/5
23/5
23/5

29/5
29/5

Missa de Festa Major (a les 11,30 h a
l'Església de Santa Maria).
Ballada de gegants, bastoners, panderetes i pastorets (a les 12,30 h a la Plaça
de l'Església, a càrrec del Grup Cultural la
Gralla i la Quitxalla).
Ballada de sardanes, amb la orquestra
Costa Brava (a les 13,30 h a la Plaça de
l'Església).
Concert i Ball de Vetlla, amb l'orquestra
Costa Brava (a les 18,30 h a la Aliança
Palmarenca).
Exposició de consum (al Casal de la
Gent Gran).
Setè Aplec al Pla Sant Joan i Dinar de
Germanor, (a partir de les 9 hores).
Caminada pels senders de la Cala Fosca
a la Cala Castell (l'última cala verge de la
Costa Brava), organitzada pel Centre
Excursionista la Palma (CELP).
Benedicció dels horts i esmorzar de
pagesos (a les 9 hores a la Font del
Marge).
Sisena Trobada de Puntaires, (de 16,30
a 19 hores al carrer Sant Isidre).

JUNY 2004
1-15/6
5/6
11/6
12/6
19/6
20/6
23/6
19-27/6

Exposició sobre la Globalització (al
Casal de la Gent Gran)
Representació de l'obra teatral L'AVAR,
de Molière (al Teatre de l'Aliança
Palmarenca, a les 22 hores).
Representació de l'obra teatral L'AVAR,
de Molière (al Teatre de l'Aliança
Palmarenca, a les 22 hores).
Representació de l'obra teatral L'AVAR,
de Molière (al Teatre de l'Aliança
Palmarenca, a les 22 hores).
Representació de l'obra teatral L'AVAR,
de Molière (al Teatre de l'Aliança
Palmarenca, a les 22 hores).
Descens al Barranc de l'Infern, al
Congost de Collegats, organitzat pel
Centre Excursionista la Palma (CELP).
Portada de la Flama del Canigó, (arribada a la Pl. de l'Església).
XIX Torneig Internacional de Futbol
Base, organitzat per la U.E. La Palma (al
Camp de Futbol Municipal).

JULIOL 2004
9/7
17-18/7

Ple municipal ordinari (a les 20 hores a
la Sala de Plens).
Ascensió al cim "Els Encantats", el més
emblemàtic del Parc Nacional
d'Aiguestortes i Estany de Sant Maurici,
organitzada pel Centre Excursionista la
Palma (CELP).
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TELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament de la Palma de Cervelló
Vigilants Municipals
Jutjat de Pau
Registre Civil
Consultori la Palma
Casal d'Avis
Serveis Socials
Biblioteca
Aula d'Autoformació Pascual Ollé
Escola Pública "El Solell"
Poliesportiu Municipal
Camp de futbol

93 672
639 38
93 672
93 672
93 672
93 672
93 672
93 672
93 672
93 672
93 672
93 672

02
61
07
02
08
05
07
06
20
01
01
01

02
63
73
02
05
52
73
95
64
50
88
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
El Patufet
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 08 15
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

Joan Tintoré
Francesc Xavier Bru
Francesc Cortés

93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93

Núria Casamada
Jordi Moreno
Miquel Farga
Salvador Rigol
Xavier Gonzàlez
Àngel Aguilar
Esteve Fisas
Joaquim Gonzalez
Joaquim Obiols
Jaume Alemany
Ma. Àngels Saldaña
Fernando Pérez
David Muñoz
Valentí Vilalta

672
672
672
672
672
672
672
672
672
672
672
672
672
672

00
05
06
00
09
01
00
08
00
05
06
11
01
05

79
70
50
78
52
06
40
45
89
25
47
25
88
03

Visita la web de l'Ajuntament de la Palma

www.lapalma.diba.es

atenció ciutadana

emergàncies

