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BONES FESTES
Bon Nadal, Bon Any Nou i
Bones Festes. Aquestes són
les frases que sentirem més
sovint al llarg de tots aquests
dies que s'acosten. De vega-
des, aquests desitjos de pau,
de solidaritat, de germanor,
brollen del cor perquè hi ha

apressi, estima o, senzillament, AMOR. En d'altres,
aquestes frases són la resposta necessària a uns
estereotips i conveniències on Nadal, Cap d'Any i
Reis són ocasió social, consumisme i, sobre tot,
superficialitat. 
Observem els esdeveniments del nostre entorn: Una
guerra a l'Iraq que en nom de la pau i en contra d'un
diàleg honest i sincer continua segant vides humanes
i causant destrucció, una situació d'abandonament
cada vegada més acusada d'una tercera part del nos-
tre món, que passa fam i no té cap accés realista a la
medicina, una violència domèstica que causa la mort
física o psicològica de persones estimades, ... Amb
tot això, val la pena pensar en un Bon Nadal?
Doncs sí. Aquestes festes són un punt de trobada
entre persones, famílies i amics que s'asseuran junts
a la mateixa taula i compartiran menjar i diàleg. Tant
la paraula com el contacte personal tenen el do de
transformar sentiments i canviar actituds i situacions
adverses en favorables. Només per això sol, aquestes
festes de Nadal tenen tot el sentit del món. Però a
més, aquestes dates tenen la virtut de reforçar els
llaços familiars. Avui, molt més que no pas fa uns
anys, cal que tots plegats fem un esforç en defensa
de la família i dels seus valors. Cal que tinguem molt
present que el nostre país serà fort si les nostres famí-
lies són solides, se senten estimades a la comunitat i
tenen l'oportunitat d'enorgullir-se de ser com són. 
Això, que és vàlid al nivell més personal i familiar,
també ho és al de la comunitat de veïns i de veïnes
de la Palma. Gràcies a l'esforç de tots, a partir de l'any
que bé serà possible començar un procés de renova-
ció i de canvis que han de suposar una millora per a
tots nosaltres. Aquest procés de canvi voldria ser l'i-
nici de la transformació que el nostre poble ha de
poder fer per anar endavant i ser un municipi de qua-
litat en serveis, de qualitat de vida i, a poder ser, una
comunitat a la que el més important sigui la persona.
Certament, tot això serà possible amb els projectes i
amb els recursos econòmics i tècnics necessaris.
Però si de debò volem que aquest canvi vagi en bene-
fici de la gent, és imprescindible que hi hagi un grau
d'acord molt ample i sòlid per a dur-los a terme.
Només així serem capaços de suportar amb com-
prensió els inconvenients de la posada en marxa dels
projectes que han d'anar en benefici de tots. 
En nom de totes les regidores i tots els regidors que
formem part del Consistori, i que volem treballar per
a la Palma amb un esperit de servei honest i sincer, us
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desitjo que passeu un BON NADAL, que veieu els
objectius no assolits enguany com a reptes que con-
tinuen vius i latents. Que tingueu una bona entrada
d'any per a continuar lluitant amb fe, per a tornar a
començar, per a no perdre ni la il·lusió ni l'esperança,
per a ser realistes i treballar junts pel futur i pels
valors en els que creiem. 
I que tot això pugui ser així, tant a través de la gene-
rositat personal amb la nostra família, com també
amb la nostra comunitat. 

Que tots tingueu unes bones Festes de Nadal.  
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EN PORTADA

El 14 de desembre ha fet sis mesos des que es va cons-
tituir el nou Ajuntament derivat dels resultats de les elec-
cions municipals del 25 de maig, que està sent governat
per l’equip de regidores i regidors de Convergència i Unió.

Ara és hora de fer el primer balanç i d’avaluar la feina feta
en aquests sis mesos del nou govern municipal. Al llarg
de les pàgines d’aquest exemplar de la revista municipal
hi trobareu molta d’aquesta feina feta, que es podria resu-
mir en quatre eixos fonamentals: l’econòmic, l’urbanístic i
d’obres, l’organitzatiu i de personal, i el polític.

Dins de l’àrea econòmica cal destacar que s’han elaborat
dos pressupostos municipals, el de l’any 2003, que es tro-
bava pendent d’aprovació a l’inici d’aquest mandat, i el de
l’any 2004 que, per primera vegada des de la segregació
de la Palma, s’ha portat a Ple per a la seva aprovació pro-
visional en temps per poder entrar en vigor a l’inici de l’e-
xercici. Però, a més, s’han tancat els Comptes Generals
del 2001 i 2002, s’ha endreçat la comptabilitat, s’ha posat
al dia l’endarreriment en el pagament de factures, s’han
aprovat unes noves ordenances de caràcter fiscal amb
diverses millores respecte a les anteriors i s’ha preparat
un Pla de sanejament financer del municipi per tal d’asso-
lir l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 

Cal destacar que el pressupost del 2004 contempla un
gran esforç inversor, de més de tres milions d’euros, que
inclou l’execució de 32 projectes d’inversions per tal de
reduir el greu dèficit d’infraestructures que arrossega la
Palma. Per finançar tots aquest projectes s’han sol·licitat
a la Generalitat (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya)
i a la Unió Europea (Fons Europeu de Desenvolupament
Regional) subvencions per un import global de quasi un
milió quatre-cents mil euros, i s’ha concertat un crèdit
amb l’Institut Català de Finances, a retornar en 30 anys i
amb 2 de carència, per valor de un milió d’euros. També
està previst la sol·licitud de diverses subvencions a la
Diputació de Barcelona, dins del programa Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat.

L’eix urbanístic i d’obres es sustenta en quatre grans pro-
jectes que afecten a les regidories d’ensenyament i d’ur-
banisme i obres. El primer projecte és la creació de la llar
d’infants municipal. S’ha fet el projecte d’ampliació de les
instal·lacions actuals, s’ha presentat i aconseguit l’apro-
vació de la Generalitat, i s’han sol·licitat i aconseguit sub-
vencions del Departament d’Ensenyament que cobreixen
el 50% del seu cost. Ara s’han de licitar i iniciar les obres
per tal que entri en funcionament el proper curs escolar. 

Un segon projecte molt important, i que ja està redactat,
és el de supressió del revolt i estretor de la carretera al
seu pas per sota de la plaça de l’església. Aquest projec-
te contempla l’ampliació de la calçada, la construcció
d’una vorera per a vianants i, també, l’enderroc de la rec-
toria actual, la construcció d’una nova rectoria més gran,
la construcció d’un pas per a vianants des de la plaça de
l’Església fins al Passatge de Mossèn Ignasi i la restaura-
ció de la façana de l’església. 

El tercer projecte, que està sent redactat en l’actualitat i
del qual és disposa ja d’un avantprojecte, és la primera
fase de supressió de les barreres arquitectòniques del
municipi. Contempla diverses actuacions als carrers Cadí,
Montseny, Canigó i Montsant, entre les quals, l’adequació
dels passos de vianants, l’ampliació d’algunes voreres,
l’asfaltat dels carrers i la supressió d’obstacles al mig de
les voreres.

També s’ha estat treballant en el projecte d’urbanització
dels nous terrenys on ubicar una nova escola de dues
línies. Es tracta de condicionar la futura zona escolar del
municipi, fent arribar els serveis necessaris de llum, aigua
i gas i de construir-hi els accessos.

Però, a més, durant aquests sis mesos s’han tapat forats
dels carrers, s’han netejat els envornals  del clavegueram,
s’han fet obres de millora al camp de futbol municipal,
s’ha arreglat la porta de l’escola, s’han arranjat diversos
camins forestals, s’ha aconseguit una subvenció per nete-
jar i mantenir les lleres de la riera i dels torrents del muni-
cipi, s’ha aprovat una moció per preservar el Pla de Sant
Joan i s’ha aprovat una nova ordenança urbanística.

En l’àmbit organitzatiu i de personal s’ha produït un canvi de
secretari-interventor i dels serveis tècnics, s’ha nomenat
un nou cap de vigilants, s’han racionalitzat els horaris de
treball dels agents i s’ha adquirit una emissora per millorar
la comunicació entre ells, s’ha convocat un concurs-oposi-
ció per dotar d’estabilitat les places de vigilants, s’han
externalitzat els serveis esportius i s’ha iniciat un pla per
proveir les places vacants de personal funcionari i laboral. 

Per últim, en l’àmbit polític, s’ha impulsat la creació de
diverses comissions per donar participació i obrir vies de
diàleg amb tots els grups amb representació al consisto-
ri. Aquestes comissions, que ja s’han reunit varies vega-
des per tractar els temes que li són propis són: comissió
per l’estudi i redacció del Pla d’Emergències Municipal,
comissió d’urbanisme, comissió especial de comptes i
comissió per a la redacció de les oposicions per proveir
les places de vigilants municipals. El Grup d’Entesa per la
Palma – PSC, malauradament, s’ha autoexclòs de partici-
par en l’última de les comissions esmentades. S’han con-
sensuat amb d’altres grups municipals diverses mocions
presentades a Ple per aprovació.

Des de totes les regidories, a més de l’esmentat, s’han fet
moltes altres coses, com la posada en marxa de noves
activitats esportives municipals, la posada en servei de la
televisió local, la remodelació de la revista i la Web muni-
cipals, la sol·licitud de creació de la nova Àrea Bàsica de
Salut Corbera-La Palma, l’organització de diverses activi-
tats adreçades a la Gent Gran, l’Espai de Família, els Cine-
Forums, l’hora del Conte, la organització de la Festa Major
més participativa dels últims anys, les activitats de Nadal
d’enguany... 

Avui tenim un Ajuntament en ordre per a fer una tasca efi-
cient. Però queden moltíssimes coses per a fer i que espe-
rem poder anar explicant en el futur immediat.

S I S  M E S O S  D E  G O V E R N
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MEDI AMBIENT

Preservació del pla de 
Sant Joan
El Ple municipal del dia 9 de setembre va aprovar una
moció presentada pel Grup de CONVERGÈNCIA I UNIÓ
per la qual s'estableix que l'Ajuntament ha de garantir la
preservació dels valors ecològics, paisatgístics i històric -
arquitectònics existents al Pla de Sant Joan.
La situació estratègica de la Palma en el punt fronterer
entre la primera i la segona corones metropolitanes, l'o-
rografia planera, la proximitat del Pla de Sant Joan a les
carreteres N-340 i N-II, i la demanda de sòl urbanitzable

existent al nostre país, fan que aquest espai singular sigui
molt atractiu per al desenvolupament urbanístic, espe-
cialment de tipus residencial.
Però, atesos els seus valors i la consciència social vers
aquest patrimoni, la corporació municipal, tot just iniciat
el nou mandat, ha cregut convenient manifestar la volun-
tat d'establir-ne la necessitat de conservació i l'adequada
protecció d'aquest espai.
Les mesures de preservació es determinaran a partir de
l'informe mediambiental que preceptivament cal elaborar
en el marc del nou Pla d'Ordenació Urbanística i de les
conclusions de l'Agenda 21, que s'endegarà l'any 2004.

Subvenció de
l’Agència Catalana de
l’Aigua
L'Agència Catalana de l'Aigua ha atorgat una
subvenció de 20.000 euros a l'Ajuntament
de la Palma per a la neteja i el manteniment
de les lleres de la riera i dels torrents del
municipi. Actualment s'estan demanant
pressupostos a les empreses que se'n poden
fer càrrec.

Arranjament de
camins forestals
Aquest mes estan finalitzant les tasques d’a-
rranjament  de camins corresponents a l’any
2003, que s’han dut a terme en el marc del
Pla de Prevenció d’Incendis Forestals, en
col·laboració amb la Diputació i l’ADF
(Associació de Defensa Forestal). Aquestes

actuacions han consistit en l’aplanament i en l’eliminació de la vegeta-
ció, principalment arbòria, a un metre a banda i banda, del camí de Can
Vidal a Can Paulet, del camí del camp vell a Can Llopart, del camí de Can
Paulet a Can Via i del camí de Can Via a les Cases de l’Aristot. La finali-
tat d’aquests treballs és facilitar la mobilitat dels equips d’extinció d’in-
cendis.
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URBANISME I OBRES

L'Ajuntament sol·licita 
subvencions per a 
inversions per import 
superior a 1.300.000 euros
Es demana cofinançament via PUOSC i FEDER per
a quatre projectes d'obres municipals.

L'Ajuntament de la Palma ha presentat sol·licituds de
subvencions al Pla Únic d'Obres i Serveis de la
Generalitat de Catalunya (PUOSC) i al Fons Europeu
de Desenvolupament Regional (FEDER), per un import
total de més de 1.300.000 euros. 
Les actuacions susceptibles de ser
cofinançades pel PUOSC i el FEDER
van ser aprovades per la Corporació
Municipal en la sessió del Ple Ex-
traordinari que es va celebrar el passat
24 d'Octubre e inclouen quatre projec-
tes municipals: 
1. Supressió de barreres arquitectòni-

ques. Contempla diverses actua-
cions als carrers Cadí, Montseny,
Canigó i Montsant, entre elles l'a-
dequació dels passos de vianants
a la normativa vigent, l'ampliació
d'algunes voreres, asfaltat de
carrers i eliminació d'obstacles.

2. Millora de l'enllumenat públic del
municipi i la seva adequació a la
normativa mediambiental vigent.
Això suposa la substitució del

cablejat elèctric, substitució de fanals, il·luminar
les zones fosques i reduir la contaminació lumíni-
ca.

3. Obres d'urbanització i adequació del terreny on
s'ubicarà la futura zona escolar i docent de la
Palma. Inclou fer arribar els serveis necessaris de
llum, aigua i gas, condicionar els accessos i crear
les infraestructures necessàries perquè la Gene-
ralitat hi pugui construir una escola de dues línies.

4. Construcció de col·lectors d'aigües residuals al
casc antic del poble.

Nous projectes d’obres
públiques
A conseqüència dels contactes establerts per l’Equip
de Govern municipal amb el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat s’està
treballant en els següents projectes d’obres públi-
ques per a la Palma:
· Projecte per a la supressió del revolt i estretor de

sota la plaça de l’Església. Aquest projecte l’ha
redactat l’enginyeria “CONSULTOR DE INGENIERIA
CIVIL, S.A. (CICSA)”, per encàrrec de GISA, empre-
sa pública de la Generalitat de Catalunya.

· Projecte de supressió de barreres arquitectòniques
i d’urbanització de diversos carrers de la Palma. La
empresa d’enginyeria “ESTUDIS I PROJECTES
D’URBANISME I OBRES PÚBLIQUES (EiPO), està
redactant aquest projecte per encàrrec de la
Generalitat de Catalunya.

L'Ajuntament de la Palma ha presentat
sol·licituds de subvencions al Pla Únic
d'Obres i Serveis de la Generalitat de

Catalunya (PUOSC) i al Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) Nova ordenança 

urbanística
S'ha aprovat una nova ordenança en
matèria d'urbanisme, en virtut de la
qual s'estableix que totes les comuni-
cacions d'obres seran revisades pels
serveis tècnics municipals. Amb
aquesta mesura, es pretén establir
una garantia addicional i evitar situa-
cions en què obres que requerien
llicència han eludit aquest tràmit.
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II torneig 
pretemporada de
bàsquet cadets
El dies 11, 12 i 13 de Setembre va
tenir lloc a la Palma, a les
instal·lacions del Poliesportiu muni-
cipal, el II Torneig Pretemporada de
Bàsquet Cadets, organitzat per la
secció de bàsquet de la Penya
Barcelonista la Palma.

Hi van participar jugadors cadet pre-
ferent de primer any que pertanyen
a les canteres dels equips més
importants de la lliga ACB, així com
un combinat de jugadors del Baix
Llobregat. 
Joventut de Badalona i Unicaja de
Màlaga van arribar a la final després
de mostrar-se superiors a equips
com el F.C. Barcelona i el Caja San
Fernando, dos equips que van dis-
putar les semifinals. La final, però,
no va tenir color i el filial de la Penya

no va poder frenar un Unicaja de
Màlaga que es va mostrar superior
des del principi. Els andalusos es
van imposar per un contundent 68 a
94 i es van proclamar campions del
torneig de la Palma.
Els equips participants van ser: F.C.
Barcelona,  Joventut de Badalona,
Caja San Fernando, Unicaja de
Màlaga, Sant Josep de Badalona,
Unió Gironina, C.B. Cornellà i una
selecció del Baix Llobregat. 

ESPORTS

Activitats esportives municipals
El Servei d'Esports Municipal ha organitzat per al curs 2003-2004, i dins
l'horari extraescolar, diverses activitats esportives innovadores, entre les
quals destaquen l'activitat de futbol sala femení, el patinatge i el Funky-
Hip Hop. Aquestes activitats s'hi afegeixen a la tradicional Escola
d'Iniciació Esportiva, que ja porta 8 anys iniciant a nens i nenes en la pràc-
tica de l'esport. 
Hi han activitats esportives per a nens i nenes de totes les edats. Per als
més petits, de P3 i P4, s'hi proposa l'activitat d'Educació Física de Base,
que pretén assegurar que el nen assoleixi un alt nivell motriu i sensorial.
Per als nens i nenes de P5, primer i segon de primària hi ha la Iniciació
Esportiva Multiesport, que és una introducció als esports més comuns a
la Palma i d'altres de forta implantació a tot arreu. L'activitat de patinatge
està adreçada a nens i nenes a par-
tir de P5. A partir de tercer curs de
primària s'hi pot optar pel futbol sala
(masculí ó femení), o per el Funky-
Hip Hop d'iniciació. I els més grans,
a partir de secundària, tenen el
Funky-Hip Hop avançat ó el Futbol
Sala Femení.
Totes les activitats compten amb un
alt índex de participació i posen de
relleu la importància de l'esport en
els més petits.

Classificació final:

1 Unicaja de Màlaga
2 Joventut de Badalona
3 F.C. Barcelona
4 Caja San Fernando
5 Unió Gironina
6 San Josep de Badalona
7 C.B. Cornellà
8 Combinat Baix Llobregat

Casal esportiu de Nadal
Durant els dies 22, 23, 24, 29, 30 i 31 de desembre
es durà a terme a les instal·lacions del Poliesportiu
un Casal Esportiu de Nadal, en horari de 9 a 13h.

Altra vegada s'oferirà un espai educatiu on es com-
binen activitats esportives amb d'altres més lúdi-
ques durant les vacances de Nadal. Ja estan ober-
tes les inscripcions a les oficines del Poliesportiu
per a aquells interessats en participar.

Joventut de Badalona 68 Unicaja de Màlaga 94

Caja San Fernando 64 F.C. Barcelona 83

Unió Gironina 72 Sant Josep de Badalona 51

C.B. Cornellà 101 Combinat Baix Llobregat 66

Resultats de les finals:



· Queden reservats el drets de l'Ajuntament sobre el
logotip guanyador.

Decisió del Guanyador i Jurat:

· El Jurat estarà format per professionals del disseny
gràfic, un representant de TV la Palma i el regidor
de Comunicació.

· Tots els logotips s'exposaran públicament.

· El nom del guanyador, juntament amb el nou logo-
tip de TV La Palma, seran publicats en la propera
edició de LA VEU.

· El guanyador rebrà un guardó de reconeixement
per part de l'Ajuntament que li serà lliurat en la
cerimònia d'elecció del millor logotip per TV La
Palma.                             
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COMUNICACIÓ

GENT GRAN

Prorrogat el concurs de
logotip de la TV la Palma
El concurs per escollir el logotip de la Televisió de la
Palma ha estat prorrogat fins el 31 de gener de 2004.

Requeriments per a concursar:

· Estar empadronat a la Palma.
· No hi ha marge d'edat. Hi poden participar tots.

Bases del concurs:

· El termini màxim de lliurament serà el dia 31 de
gener de 2004.

· Les creacions es poden lliurar en format digital o bé
en format paper.

· Ha de ser un logotip que es senti identificat amb la
Palma. D'alguna manera ha de constar la Palma en
el logotip.

· Els logotips es dipositaran a les oficines de
l'Ajuntament dins d'un sobre tancat, tot indicant el
nom del concursant, edat, adreça i telèfon de con-
tacte. 

· L'Ajuntament podrà fer modificacions en el logotip
guanyador per tal d'adaptar-ho als requisits tècnics.

Un casal participatiu
Des del Casal d'Avis es pretén promoure la participa-
ció i convivència d'aquelles persones jubilades i/o
pensionistes, esdevenint un espai per reunir-se,
xerrar i, fins i tot, jugar a cartes o dominó. Ben segur,
es converteix en un indret per gaudir i compartir una
bona estona. El Casal es mostra actiu i adquireix iden-
titat gràcies als seus participants, que organitzen i
proposen les activitats comptant amb el suport de
l'Ajuntament.
Una mostra és la Caminada Popular de la Gent
Gran realitzada l'1 d'octubre, amb què el nostres
avis van donar resposta a les seves necessitats
físiques i de bons hàbits. Van passejar des del
Casal fins al Passeig del Roure, on van gaudir
d'un esmorzar i de la lectura del Manifest de la
Gent Gran i d'una poesia a càrrec d'en Jaume
Alemany.
L'endemà, al Casal d'Avis es va realitzar un
"Diàleg Intergeneracional", a càrrec del psicòleg
Ramón Buscallà, organitzat per l'Ajuntament amb
col·laboració de l'Àrea de Benestar Social de la
Diputació de Barcelona. Hi va poder assistir tot-
hom interessat.

El dia 6 d'octubre els nostres avis van participar en el
Dia Internacional de la Gent Gran, assistint al Palau
Sant Jordi a la proclamació de la Carta dels Drets i
Deures de la Gent Gran de Catalunya i on van gaudir
del Concert d'en Josep Carreras, acompanyat de
l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat.
Per arrodonir el mes, el dia 31 d'octubre es va cele-
brar la Castanyada i es preveu que el proper 22 de
desembre gaudeixin de la també tradicional
"Turronada".
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HISENDA

Ordenances 
tributàries 2004
En el Ple del 24 d'octubre s'ha aprovat la modificació
d'ordenances fiscals, taxes i preus públics per al prò-
xim any. El criteri general ha estat la contenció i l'ajus-
tament als costos reals dels serveis. En general, els
increments efectuats han estat al voltant de l'IPC pre-
vist pel 2004.
Les noves ordenances incorporen diverses novetats
materials sobre la regulació existent, així com millo-
res tècniques per incrementar la precisió normativa i
la seguretat jurídica. Les novetats materials estan
orientades tant a unificar i simplificar les taxes exis-
tents com a incrementar les bonificacions que poden
gaudir els ciutadans.
L'impost sobre bens immobles urbans manté el seu
tipus impositiu en el 0,85%. Ara bé, la recaptació per
aquest impost es preveu superior degut a l'actualització
dels valors cadastrals que s'ha produït aquest any 2003.
Algunes de les bonificacions que preveuen les orde-
nances fiscals son les següents:
· 100 % de bonificació en l'impost sobre vehicles de

tracció mecànica per als vehicles històrics o aquells
que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys.

· 95% de bonificació sobre l'impost de construccions
que afectin a obres d'edificis integrants del patri-
moni cultural o protegits pel pla d'ordenació
urbanística municipal o per plans especials.

· 35% de bonificació sobre l'impost de construccions
per aquelles instal·lacions per autoconsum d'elec-
tricitat produïda a partir d'energia solar.

· 95% de bonificació sobre l'impost de construccions
per a les obres que suprimeixin barreres arqui-
tectòniques.

· 95% de bonificació sobre l'impost de construccions
per a la rehabilitació de façanes.

· 40% de bonificació sobre l'impost de plusvàlua
durant els cinc primers anys de vigència de la nova
revisió cadastral.

· 75% de descompte en la quota mensual d'abona-
ment a les instal·lacions del pavelló poliesportiu per
als majors de 65 anys.

Ajuts complementaris a
la pensió de viduïtat
2003
Les persones que cobren pensió de viduïtat
poden sol·licitar un ajut complementari a la
Generalitat de Catalunya.
La quantia de l'ajut és de 289 euros anuals per a
aquelles persones amb ingressos iguals o infe-
riors a 6.924 euros l'any. En el cas que siguin
superiors a 6.924 i inferiors a 7.213, l'import de
l'ajut serà l'equivalent a la diferència.
Per a més informació es poden adreçar als ser-
veis socials de l'Ajuntament de la Palma, al 012
o a la pàgina web  http://www.gencat.net/be-
nestar/noticies/index.htm

Programa viure en 
família

El programa Viure en família és un conjunt d'ac-
tuacions coordinades, integrades i personalitza-
des amb l'objectiu de donar suport a les perso-
nes amb alta dependència i a les seves famílies,
per tal que la persona pugui continuar en el seu
entorn familiar i social.
Es pretén que tant la persona amb dependència
com els seus cuidadors puguin conviure amb
les millors condicions de qualitat de vida. D'una
banda, la persona continua a la seva llar, i de l'al-
tra, el cuidador rep l'assessorament i els recur-
sos necessaris per oferir una bona atenció i,
alhora, poder conciliar la seva vida laboral i/o
personal amb la responsabilitat que suposa la
cura del seu familiar.
El programa té les següents línies d'actuació:
- La prestació econòmica de suport a la

dependència consisteix en una ajuda a la per-
sona depenent de fins a 240 euros mensuals.

- L'atorgació d'aquest ajut pot donar-se pel cri-
teri de grau de dependència, segons els
barems que estableix l'Institut Català
d'Assistència i Serveis Socials, o bé pel criteri
econòmic en funció dels ingressos de la per-

BENESTAR I FAMÍLIA

sona amb dependència i /o la seva família.
- Es tracta d'actuacions dirigides a la persona

depenent, la seva família i el seu entorn, que
es concreten en: Informació i orientació, ser-
veis d'atenció domiciliària, centre de dia,
suport psicològic, formació, ajudes tècniques
i ajudes per supressió de barreres arquitectò-
niques.

El termini de sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2003. 
Per a més informació es poden adreçar als serveis socials de l'ajuntament, al 012 o a la pàgina web
http://www.gencat.net/benestar/icass/vf/
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(el 19,17%) provinents de la Diputació de Barce-
lona.

· El 44,33% del total de les inversions, es a dir,
1.366.169,08 euros, es financaran amb operacions
de crèdit. S'utilitza la resta pendent d'aplicació d'un
préstec del Banc de Santander concertat l'any 2002
i part d'un nou préstec de l'Institut Català de Finan-
ces concertat el passat mes de novembre.

· L'1,36% de les inversions, es a dir, 42.020 euros
provindran de recursos ordinaris.

· No subjecció a taxes per a totes les associacions i
entitats del municipi que siguin beneficiaries de
programes de subvencions municipals.

Les taxes per utilització de domini públic experimen-
ten una simplificació molt important, a partir d'una de
general per ocupació de via pública. També s'unifi-
quen i simplifiquen les taxes pels serveis que presta
la vigilància local, la taxa per guals i la taxa per a acti-
vitats d'especialització esportiva.
Cal tenir present que les ordenances fiscals són un
àmbit determinant per a la prestació dels serveis
municipals i els impostos, taxes i preus públics pro-
porcionen a l'Ajuntament els ingressos propis per
cobrir la necessitat d'aquests serveis. En aquest sen-
tit, si volem continuar apostant pel progrés i per aug-
mentar la qualitat de vida, hem de ser conseqüents
amb el preu que paguem per un servei.

Pressupost 2004
El passat dia 28 de novembre el ple de la corporació
va aprovar provisionalment el pressupost de l'any
2004. Després de cinc anys d'independència munici-
pal de la Palma, aquesta és la primera vegada en que
es presenta a aprovació un pressupost abans que s'i-
niciï l'exercici corresponent. 
Cal destacar el gran salt qualitatiu que representa
aquest pressupost respecte al d'anys anteriors en
quant a desglòs e informació pressuposària  Així, per
primer cop, el annex de la plantilla de personal dóna
informació sobre l'estat de les places vacants i s'in-
corpora un annex d'anàlisi de triennis del personal
funcionari. També s'incorpora un nou annex que deta-
lla les despeses de caràcter periòdic del capítol II
imputables a cada partida, que suposa un coneixe-
ment força precís de més de les tres quartes parts de
les despeses corrents i en serveis de l'Ajuntament. I,
per últim, incorpora un nou annex d'inversions pro-
gramades per a exercicis futurs. Es mantenen els
annexos de personal que contenen el quadre retribu-
tiu del personal funcionari i del personal laboral, el
annex que detalla les subvencions corrents nominati-
ves a entitats, i els annexos d'inversions i el seu
finançament.
També cal destacar el salt quantitatiu que representa
el pressupost del 2004 i, sobre tot, el gran esforç
inversor que hi contempla. Passem d'un pressupost
l'any 2003 de poc més de 2 milions sis-cents mil
euros a un pressupost de quasi cinc milions d'euros.
Això suposa un increment total del 86%. Però mentre
que el pressupost ordinari de despeses s'incrementa
tan sols en un 5%, el que correspon a inversions s'in-
crementa el 241%.
L'annex d'inversions recull la primera anualitat del pro-
grama d'inversions del mandat municipal i està inte-
grat per 32 projectes, amb un pressupost total de
3.081.891,96 euros. Es preveuen les següents fonts
de finançament:
· Un 54,31%, es a dir, 1.673.702,88 euros es finança-

ran a través de subvencions, de les quals,
1.082.985,60 euros (el 35,14%) són subvencions de
la Generalitat a través de PUOSC, FEDER i diversos
Departaments de la Generalitat i 590.717,28 euros

Despeses
Personal 791.000,00
Bens corrents i serveis 929.160,00
Financeres 43.000,00
Transferències corrents 49.430,00
Inversions 3.081.891,96
Amortització de préstecs 14.000,00

Total Despeses ordinàries 1.812.590,00
Inversions i amortitzacions 3.095.891.96
Total despeses 4.908.481,96

Ingressos
Impostos directes 746.000,00
Impostos indirectes 65.000,00
Taxes 426.510,00
Transferències corrents 624.000,00
Patrimonials 7.100,00
Subvencions 1.673.702,88
Préstecs 1.366.169,08

Total ingressos ordinaris 1.868.610,00
Subvencions per a inversions 
i préstecs 3.039.871,96
Total ingressos 4.908.481,96
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CULTURA

La Festa Major ja queda enrera, però segur que enca-
ra ens queda un bon regust de les vivències, sensa-
cions i rialles que hem viscut.
Enguany, la Comissió de Festa Major ha intentat ela-
borar un programa més innovador i, alhora, més par-
ticipatiu, amb activitats per a totes les edats i sensi-
bilitats. Però qui fa realment la  Festa Major és la gent
que hi participa i dóna personalitat al poble. De la
gent depèn que es respiri ambient d’alegria i gresca
típica d’aquestes dates. 
Per això recollim les activitats que hem gaudit i que
reflecteixen l’esperit de festa i de passar-ho bé de la
gent de la Palma.

Els infants van estar convidats a moltes activitats i
espectacles
Amb molta il·lusió i ganes de passar-ho bé, els mes
petits van poder gaudir d’una GIMCANA INFANTIL
que es va fer al passeig del Roure, amb cursa de
sacs, menjar pomes, la cursa de bicicletes,...

L’ANIMACIÓ INFANTIL, a càrrec del grup El Flabiol,
els va entretenir amb bon humor, música i cançons
variades. 

Durant la Festa Major també van tenir lloc diferents
BERENARS i XOCOLATADES en diferents carrers del
poble per a poder agafar forces i continuar amb la
festa.

L’ESCENARI INFANTIL del pati de l’escola, amb infla-
bles i altres atraccions del seu gust, va ser un espai
obert durant tota la Festa Major, on els somriures, els
salts i la diversió impregnaven l’ambient.

Les activitats esportives també van tenir importàn-
cia.
Les activitats esportives es van combinar amb les
activitats d’oci i cultura i va haver-hi actes  per a tots
els gustos: 
Torneig de TENNIS TAULA on es va poder participar
en diferents categories.

Festa major 2003
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Torneig de PETANCA. Ja fa anys que s’organitza
aquest campionat al camp de futbol, on venen parti-
cipants d’altres municipis veïns. A més de gaudir
jugant, van acabar la jornada amb un sopar on es
podia comprovar l’ambient de germanor.

Campionat de NATACIÓ a la Piscina Municipal, amb
lliurament de premis i refrigeri per a tots els partici-
pants. 

Partit de FUTBOL entre UE La Palma i el Santa Eulàlia.

Torneig d’ESCACS.

El pregó
El repic de campanes va
marcar l'inici de la Festa
Major. La lectura del
pregó i la intervenció de
l'alcalde van donar pas a
l'obertura oficial de la
Festa. Enguany, el nos-
tre pregoner ha estat en
Mossèn Antoni Deulo-
feu.

Concert de rock
El grup “La Banda del
Coche Rojo” va oferir un
concert de rock al Pati de l’escola per a aquells amb
ganes de marxa i de moure l’esquelet.

Correfoc
Els Diables del Port ens van oferir una fantasia de
llum i so.
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CULTURA

El Grup LA GRALLA
Actuació del grup cultural La Gralla amb els seus bas-
toners, gegants i panderetes.

Sopars
Els veïns de diversos carrers del poble (Sant Isidre,
Montseny, Santa Maria) van organitzar sopars en un
ambient de germanor i caliu entre tots els assistents. 

Sopar Homes-Dones
Simultàniament, va tenir lloc un sopar d’homes (Pl. de
l’església) i un altre de dones (c/ Santa Maria).
Ambdós gèneres es van retrobar per a continuar la
marxa amb el ball popular.

Carrers
Els carrers guarnits són un punt de referència de la
Festa Major. Durant aquests dies són un lloc de tro-
bada i esbarjo per al veïnat.

Exposicions
A la MOSTRA D’ART es van exposar les mostres més
representatives d’alguns artistes del poble.

Es va organitzar una EXPOSICIÓ DE COTXES d’època
i motos Harley.

Al carrer SANTA MARIA es va poder gaudir d’una
selecció de fotos diverses de la Palma i la seva gent.
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Cantada d’havaneres
Aquest any l’escenari no va poder ser la piscina a
causa de l’aiguat que va caure minuts abans. La pista
del poliesportiu va acollir la cantada d’havaneres a
càrrec del grup “Les Veus dels Pescadors”, amb rom
cremat per als assistents.

Ball
L’Orquestra Constellation va fer ballar tothom fins a
altes hores de la nit amb les músiques més conegu-
des.

Festa Jove
Els més joves van passar pel passatge del terror
abans d’arribar a Can Via, on els esperava una festa
amb sopar i música diversa.

Altres
SLALOM DEL QUINTO
CINEMA A LA FRESCA amb la projecció de la pel·lícu-
la “Atrápame si puedes”.
Gent de totes
les edats va
participar en el
circuit de
SCALEXTRIC
que es va mun-
tar a la pista
del poliespor-
tiu.

Activitats de Nadal
S’acosten les Festes de Nadal i, amb elles, un
munt d’activitats de les quals podrem gaudir
amb la il·lusió que les caracteritza.

Cantada de Nadales
L’últim dia del primer trimestre de curs, l’es-
cola EL SOLELL organitza una Cantada de
Nadales. L’escenari serà el poliesportiu per
poder donar cabuda a tots els alumnes i pares
del Centre.

Titelles
El dia 29 de desembre a les 18h., tenim cita al
poliesportiu amb un grup de titelles que ens
ajudaran a entendre millor les desigualtats del
món. L’Obra “Cercant el Sol”, és la història
d’un gegant que recorre mig món en busca del
Sol.

Festa de Cap d’Any
L’entrada al 2004 ens espera al poliesportiu, a
partir de 2/4 d’1, amb l’orquestra “Huracán” i
la Disco Mòbil “JB Mir”. A la matinada podrem
gaudir d’una xocolatada per reconfortar-nos
després de l’esgotament de tanta marxa noc-
turna.

Cavalcada de Reis
La vigília de Reis donarem la benvinguda a
Melcior, Gaspar i Baltasar, que arribaran en les
seves carrosses acompanyats del seu seguici
habitual i d’una xaranga. Després, els hi
podrem lliurar la carta plena d’il·lusió per a
què compleixin els nostres desitjos i ens sor-
prenguin al despertar de l’endemà. 
L’arribada dels Mags d’Orient ha estat orga-
nitzada per la Comissió de Festes i amb la
col·laboració de l’Ajuntament de la Palma.

Si vols participar de les Festes del poble, mou-
te i fes-te sentir. A la Comissió de Festes hi
falta gent, noves idees i ganes de col·laborar.
Informa’t a l’Ajuntament. 
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ENSENYAMENT

“L’espai de 
família”

Un any més ha començat a la
Palma l’ESPAI DE FAMÍLIA, que
pretén acompanyar les famílies en
la complexa tasca d’educar.
Consta de diferents activitats a
realitzar al llarg del curs escolar,
d’octubre a juny, amb l’objectiu
d’assessorar, informar, orientar i
sensibilitzar a totes les famílies
amb fills i filles, des de nou nas-
cuts fins a adolescents. Són
accions que inviten a la participa-
ció, a la reflexió i a l’intercanvi
d’experiències sobre els aspectes
del desenvolupament dels fills que
més preocupen als pares.
L’activitat principal són unes ses-
sions grupals amb pares i mares
que es realitzen cada dimarts a les
21:30h., on cal matricular-se prè-
viament. Els grups per a cada tro-
bada són diferents en funció de
l’edat dels fills i es plantegen
temes que ells mateixos han pac-
tat. Aquests temes proposen inte-
rrogants que poden contrarestar
amb altres pares, però també amb
les aportacions de la pedagoga
que els guia.
Per complementar aquestes ses-
sions, s’organitzen també con-
ferències puntuals sobre temes
relacionats amb la família i l’edu-
cació dels fills.
Igualment, cada trimestre es rea-
litza un cine-fòrum amb la visua-
lització d’una pel·lícula que tracta
aspectes familiars. Posteriorment
te lloc un debat, amb la participa-
ció de tots els assistents, que
permet aprofundir en les qües-
tions i treure conclusions que es
puguin transportar a la realitat
familiar.
A les  conferències i cine-fòrums
hi pot assistir qualsevol persona
interessada i l’espai queda obert
a qualsevol proposta sobre els
temes a tractar. Tanmateix, qui
vulgui matricular-se a les sessions
grupals pot fer-ho a l’Ajuntament.

“L’hora del
conte”

Ja fa temps que la Biblioteca
Municipal organitza “l’Hora del
Conte”, un espai que els nens i
nenes esperen amb entusiasme i
que ha resultat tot un èxit. Per
aquest motiu, durant tot l’any
s’oferirà una sessió mensual, el
segon divendres de cada mes, a
les 18h de la tarda.
Els més joves tindran una cita a la
Biblioteca, on les històries mes
sorprenents sortiran dels llibres
per convertir-se en paraules que

els captivaran i els faran passar
una bona estona. De moment, les
sessions realitzades han estat el
dia 9 d’octubre, quan la Biblioteca
va omplir-se amb un bon repertori
de contes sobre animals, i el 14
de novembre, amb sorprenents i
divertides històries de bruixes.

La Biblioteca es trans-
forma en un racó
càlid i acollidor,
envoltat de llibres que
pretenen despertar
l’interès per la lectura.
La Biblioteca vol mos-
trar, amb “l’Hora del
Conte”, la seva part
més lúdica i acostar
els més petits als lli-
bres i a les sales de
lectura. Es tracta de

Cine fòrum
“Secretos del
corazón”

El passat 26 de novembre es va
projectar “Secretos del corazón”,
que és la història d’un nen que
comença a descobrir els misteris
que envolten la vida dels adults
com la mort, l’amor, el sexe i els
sentiments que aquests li gene-
ren. Javi, anirà a la recerca de res-
postes a les seves preguntes.
El debat va tractar aspectes sobre
la preocupació dels adults per
enfocar
aquests
temes
que, si es
tracten bé,
ajudaran
millor el
desenvo-
lupament
de la
maduresa i
creixement
personal
dels
infants.
Així
mateix, es
va intentar donar resposta a inte-
rrogants com: Com hem d’actuar?
Hem de dir la veritat, o bé ama-
gar-la? Tenen els infants dret a
saber-ho tot?. Què passa quan no
tenim respostes o no estem capa-
citats per donar-les?,...
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que les paraules, tant orals com
escrites, no perdin protagonisme
en un món predominat per la
imatge.

La biblioteca, un
espai de lectura
per al Solell

Un cop per setmana, els alumnes
de tercer, quart i cinquè de primà-
ria de l’escola El Solell surten de
l’espai escolar per anar a la
Biblioteca Municipal, on passen
una bona estona llegint.
A la Biblioteca aprenen el gust per
la lectura i coneixen la gran diver-
sitat de textos literaris i la seva
classificació. A més, es troben en
un espai públic on han de seguir
les normes de comportament,

les relacions entre la Gent Gran i
els nens i nenes de la nostre
escola.
Concretament, les accions que es
van dur a terme el curs 2002-2003
van ser:
Convidar els avis del poble a par-
ticipar de la Cantada de Nadales
que realitzen els alumnes de
l’Escola al Poliesportiu. En finalit-
zar l’acte, els alumnes i professors
del Cicle Superior es van des-
plaçar a la Residència d’Avis per
participar en un intercanvi de
nadales.
Per Sant Jordi, els avis de la
Residència van exposar manuali-
tats fetes per ells, dos avis van
recitar poemes en el Certamen
Literari i alguns alumnes, voluntà-
riament, van recitar poemes al
Casal d’Avis en horari extraescolar.
Enguany (curs 03-04), es vol man-
tenir la mateixa línia però, a més a
més, s’ha encetat el Projecte
“Anem a la biblioteca del poble”.
En gaudeixen els alumnes de Cicle
Mitjà i Superior i la tasca dels avis
consisteix en acompanyar-los en
el trajecte Escola-Biblioteca. El
principal objectiu d’aquesta activi-
tat és fomentar l’hàbit de la lectu-
ra en els nostres alumnes i, al
mateix temps, donar a conèixer la
Biblioteca del poble.

Ajuts a les 
famílies amb 
problemes 
econòmics
S’ha creat un Fons Econòmic
Tripartit (Ajuntament – AMPA -
Escola) per tal de donar ajuts
econòmics a les famílies d’alum-
nes de l’escola El Solell amb difi-
cultats econòmiques i poder
cobrir fins a un 50% de les despe-
ses que es generen del pagament
de material escolar i de les sorti-
des escolars.

com per exemple, llegir en silenci i
respectar els llibres. Es procura
tractar la lectura com una font de
plaer, de diversió i d’experiències
creatives.
Cada infant pot triar un llibre, que
llegirà durant una estona. Quan
han de marxar altre cop cap a
l’escola posen un punt de llibre
amb el seu nom allà on han aturat
la lectura, i així poden continuar-
la el proper dia. Tanmateix, com
tots tenen el carnet de soci de la
Biblioteca, poden endur-se el lli-
bre en préstec.

Relació 
intergeneracional
A l’escola “El Solell” es continua
aquest any el programa que es va
iniciar el curs passat per fomentar
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Pla d’emergències
Des de l'Ajuntament s'ha impulsat la creació d'una
comissió que ha iniciat l'estudi i redacció del Pla
d'Emergències Municipal. Aquesta comissió està for-
mada per membres de tots els grups polítics amb
representació al consistori.
L'objectiu d'aquesta comissió és crear el marc que
determini el Pla d'Actuacions a realitzar en el munici-
pi davant d'una emergència. Primer, es realitza una
avaluació dels riscos que es poden donar en el nos-
tre municipi. I, per a cadascuna de les situacions
especifiques de risc, s'estableix un Pla on es recullen
les mesures preventives, les actuacions necessàries i
l'organització òptima i eficient dels recursos per tal de
minimitzar els danys i obtenir intervencions immedia-
tes i tècnicament correctes.
Els Plans municipals desenvolupats per a cada factor
de risc depenen i s'integren en uns plans mes amplis,
elaborats per la Generalitat de Catalunya, que obliga
a cada Ajuntament ha crear,  desenvolupar i mantenir
vigent el seu propi Pla.
Els Plans que estem elaborant i als quals hem de
donar resposta són:

· INFOCAT: Pla especial d'emergències en matè-
ria d'incendis, en especial els fores-
tals.

· TRANSCAT: Pla especial adreçat al transport de
mercaderies perilloses.

· INUNCAT: Pla especial d'emergències per inun-
dacions.

· NEUCAT: Pla especial d'emergències per neva-
des.

· SISMICAT: Pla especial d'emergències en cas de
terratrèmols.

Oposicions al cos de 
vigilants
S'ha exposat mitjançant anunci, publicat al BOP de la
Província de Barcelona en data 14 d'octubre, al DOG
3990 del 17 d'Octubre i el BOE nº272 del 13 de
Novembre, la convocatòria de concurs-oposició per
proveir l'Ajuntament de la Palma de vigilants munici-
pals.

L'objectiu d'aquest fet és dotar-nos d'una vigilància
municipal estable. Al regularitzar el seu tipus de con-
tractació laboral, els nostres vigilants passaran a for-
mar part,  com a professionals, d'un grup especial de
funcionaris dins de  l'Ajuntament.
En aquest moment la nostra vigilància està formada
per 7 membres, que a partir de gener de 2004 aug-
mentarà a 8, per tal de reforçar el servei i donar res-
posta més eficient a les necessitats del municipi.
Actualment ja es cobreix les 24 hores de servei, però
d'aquesta manera es podrà obtenir una millor orga-
nització i rotació del personal.
Per a regular i consensuar les bases de la convocatò-
ria del concurs-oposició, (temari, tipus de prova, etc..)
s'ha fet des de una comissió formada per tots els
grups polítics municipals, excepte el grup d'Entesa-
PSC que es va autoexcloure.

Adquisició d’una emissora
per a la vigilància local
L'Ajuntament ha adquirit i instal·lat una emissora per
a la vigilància local, amb 8 walkie-talkies, que permet
la comunicació de tots els
vigilants entre ells i amb els
equips de la policia local dels
municipis de Cervelló, Cor-
bera, Vallirana i Pallejà, ja que
tots utilitzen la mateixa
freqüència. La central de l'e-
missora s'hi troba a l'Ajun-
tament i té l'antena al repeti-
dor de la Palma.
A més, des de la Regidoria de
Governació, es vol informar a
tots els veïns que, a partir del
dia 1 de Desembre, s´ha instal·lat un interfon a la
porta principal de les Oficines Municipals per tal de
poder comunicar les 24 hores del dia amb els Agents
del Cos de Vigilància Municipal, aprofitant la infras-
tructura de l'esmentada emissora.
Mitjançant aquest sistema, qualsevol persona que es
trobi a la porta de les Oficines Municipals, sigui de
dia o de nit i no disposi de telèfon, podrà connectar
amb la patrulla de servei via radio utilitzant l´interfon
habilitat.
Les instruccions per utilitzar aquest servei estan
especificades al pannell de control de l´interfon.

Tràmits
Es recorda que a les Oficines Municipals es poden
tramitar els canvis de nom del permís de circulació de
vehicles, així com renovar el permís de conducció.
Aquest servei evita que els palmarencs i palmaren-
ques hagin d'anar a la Direcció Provincial de Trànsit de
Barcelona per a aquestes gestions.

GOVERNACIÓ
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LA BÚSTIA

Govern 
municipal, plens 
ordinaris i 
urbanisme

Govern municipal: Ja fa cent dies
que tenim un nou govern municipal i,
aquesta vegada, amb la majoria
absoluta que ha de servir per
avançar sense obstacles i amb
objectius clars i transparents que cal
explicar als ciutadans del nostre
poble.
Des d´aquestes línies demano que
l'equip de govern expliqui pública-
ment que vol fer amb:
· els traspassos amb Cervelló.
· la precaritat econòmica municipal.
· el creixement urbanístic i de la

població.
· l'ampliació o nou local del CAP,

atenent a la precaritat de l'actual i
el veïnatge que s'ens bé a sobre
amb els nous blocs de pisos de la
Plaça Puigmajor. I això també fer-
lo extensiu a les places escolars.

· model de poble pel que opten.
· futures infrastructures per l'aigua

potable, cost econòmic i viabilitat.
· variant o no de la carretera princi-

pal del poble, etc.

Plens ordinaris: Un ple ordinari no
s'ha de canviar mai de data sinó és
per una raó d'urgència o un imponde-
rable. És l'únic acte públic on, a més
a més de fer-nos sabedors del que es
fa al nostre ajuntament, ens permet
intervenir sobre tot el que conside-
rem d'interès i que ens afecta com a

ciutadans de La Palma. Els plens
ordinaris, tal i com es va acordar a la
nova etapa legislativa municipal, es
fan el 2n. divendres de cada dos
mesos a les 20 h.  El ple ordinari de
Setembre es va canviar de data dos o
tres dies abans, amb el que molts de
nosaltres no vam poder assistir al
tenir altres activitats previstes amb
molta més antelació. Segons m'ha
arribat la noticia era per poder fer el
pont del dia desprès de l'11 de setem-
bre, Festa Nacional de Catalunya.
Pues mira que bé!. Això denota molta
poca serietat i seria desitjable que no
es tornés a repetir.

Urbanisme: Tot i que moltes perso-
nes del poble encara no estiguin
assabentades, ja tenim una construc-
ció modèlica que està cridada a ser
el "model constructiu del nostre
poble". Això, sens dubte, són els dos
blocs de pisos que s'estan construint
al carrer Pirineus, 1 (Plaça Puig-
major).
L'anterior propietari, Sr. Puig Ciutat,
mitjançant una sentència judicial, va
obtenir la possibilitat de construir al
solar anomenat "La Feixa Alta de Can
Església" 4.500 m2 de sostre mit-
jançant dos blocs de pisos de tres i
quatre alçades respectivament. Va
optar per vendre'l a un constructor-
promotor i aquest va presentar un
projecte amb 80 habitatges i 89 pla-
ces d'aparcament. Aquest projecte
d'habitatges d'1 i 2 habitacions va
obtenir la llicència municipal d'obres
de l'anterior equip de govern Entesa-
PSC. Aquesta obra deixarà un volum
de "negoci net" al voltant de 1.000
milions de pessetes.

Jo faria algunes preguntes als res-
ponsables d'aquest fet:
1. Com es poden autoritzar habitat-

ges d'1 o 2 habitacions on estem,
massificant la zona veïnal? (pen-
sem que parlem de pisos de 50-60
m2 construïts).

2. És aquest el model d'habitatges
que vol la gent de La Palma? Es
fan així perquè són més barats?

3. Què passa amb l'entorn d'aques-
tes edificacions des del punt de
vista d'urbanització: riera de
Santa Rita (part alta i baixa) i
comunicació d'aquest indret amb
la part baixa del poble ?

4. Què passarà amb l'estació trans-
formadora del mig de la Plaça
Puigmajor?. Aquests habitatges
necessitaran una potència elèctri-
ca molt important.

5. Què passarà, ara ja, amb el fet
consumat d'un incompliment
urbanístic al fer sortides a cober-
ta d'espais que al projecte figuren
com no habitables, però que a la
pràctica es vendran com un incre-
ment de superfície no legalitza-
ble?.

Per a mi, tot això és pura especula-
ció. Pot ser ara algú comenci a
entendre el perquè vaig causar baixa
del PSC com a militant quan aquest
es va aliar amb Entesa i em vaig pre-
sentar a una candidatura indepen-
dent. Un dels objectius era que
Entesa no pogués agafar la cartera
d'Urbanisme. Ara ja la té altre partit,
espero no haver-me equivocat.

Pedro Ardoy Aibar 

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

Si vols fer alguna consulta, suggeriment o vols contactar directament amb els 
regidors de l'Equip de Govern per mitjà del correu electrònic, escriu a:

labustia.lapalma@diba.es
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Sessió extraordinària
12 d'agost de 2003

El ple es realitza amb l'assistència de 9 regi-
dors. Es troben absents amb justificació el Sr.
Joan Gràcia, de Entesa per la Palma-PSC, i el
Sr. Christian Riverola, de ERC.

El Ple de la Corporació aprova:

1. Els esborranys de les actes de la sessió
extraordinària 9/03 i de la sessió extraor-
dinària i urgent 10/03, ambdues celebra-
des el dia 10 de juliol de 2003. Voten a
favor tots els grups municipals presents.

2. El pressupost provisional per a l'exercici
2003, que ascendeix a un total de
2.283.000 euros. La despesa corrent és
de 1.633.680,02 euros, l'amortització de
préstecs és de 9.609,34 euros i les inver-
sions previstes pugen a 639.710,64 euros
(de les quals 175.387,17 euros són regu-
laritzacions de tot un conjunt d'inversions
que havien estat realitzades per l'equip de
govern anterior sense partida pressu-
postària i sense finançament i la resta es
tractaria d'inversió nova). Voten a favor
CiU i Candidatura per la Concòrdia. Vota
en contra Entesa per la Palma-PSC.

3. Designar representant municipal al
Consell de Centre del CNL Ca n'Atmeller
del Consorci per a la Normalització
Lingüística a la primera tinent d'alcalde,
Maria Lluïsa Homs i Jané. S'aprova pel vot
afirmatiu de tots els membres consisto-
rials presents.

4. Les festes laborals locals retribuïdes i no
recuperables per a l'any 2004, que seran
els dies 31 de maig i 24 de setembre.
Voten a favor tots els regidors presents.

5. Les xifres de població proposades per
l'INE corresponents a la revisió anual del
Padró Municipal d'habitants a data 31 de
desembre de 2002 (2.908 habitants).
S'aprova pel vot afirmatiu de tots els
membres consistorials presents.

Sessió extraordinària 
9 de setembre 2003

Aquest ple es convoca amb caràcter extraor-
dinari, però incloent la secció de control prò-
pia dels plens ordinaris, car substitueix fun-
cionalment el ple ordinari que correspondria
celebrar el dia 12 de setembre de 2003.

El Ple de la Corporació aprova:

1. L'esborrany de l'acta de la sessió anterior
celebrada el dia 12 d'agost de 2003. Voten
a favor CiU, ELP-PSC i CPLC. S'absté ERC.

2. Sol·licitar a l'Administració de la
Generalitat de Catalunya la creació de l'À-
rea Bàsica de Salut Corbera-la Palma de
Cervelló i que aquests dos municipis dei-
xin d'integrar-se a l'Àrea Bàsica de Salut de
Vallirana. S'aprova per unanimitat.

3. El reconeixement extrajudicial de crèdit
que afecta a la certificació d'obres núm. 5
relativa al projecte d'urbanització del
carrer de Sant Isidre, per un import de
22.534,85 euros. Aquesta obra va estar
realitzada per l'anterior Equip de Govern
prèviament a que es disposés de crèdit
pressupostari. Voten a favor CiU, CPLC i
ERC. Vota abstenció EPL-PSC. 

Mocions resolutòries presentades al Ple
pels grups municipals:

1. El Grup municipal de ERC presenta una
moció sobre declaració en la seva totalitat
del Pla de Sant Joan com a àrea de pro-
tecció especial per a la conservació del
paisatge - Pla d'Espais d'Interès Natural. 

2. El Grup municipal de CiU, per altre banda,
presenta una moció sobre la preservació
del Pla de San Joan. 

A proposta de l'alcalde, el ple acorda que les
dues mocions es tractin de forma conjunta.
Desprès de les deliberacions fetes pels dife-
rents grups municipals es sotmeten a votació.
La moció presentada per ERC es rebutjada
amb els vots afirmatius de ELP-PSC i ERC, els
vots negatius de CiU i l'abstenció de CPLC. La
moció presentada per CiU s'aprova amb els
vots afirmatius de CiU, els vots negatius de
ELP-PSC i ERC i l'abstenció de CPLC.

PLENS MUNICIPALS



P
L

E
N

S
 M

U
N

IC
IP

A
L

S

19

3. El Grup Municipal de CiU presenta una
moció d'urgència sobre l'autogovern de
Catalunya i la necessitat d'un nou Estatut
Nacional, que es aprovada per unanimitat.

Precs i Preguntes:

1. El Sr. Riverola (ERC) convida tothom a l'ac-
te d'ofrena floral que tindrà lloc a la placa
Onze de Setembre el dia 11 de Setembre.

2. L'alcalde comunica que el 10 de
Setembre, a les 9 del vespre, hi haurà una
ballada de sardanes i, desprès, el discurs
institucional de l'alcalde.

Sessió extraordinària 
14 d'octubre 2003

El Ple de la Corporació aprova:

1. L'esborrany de l'acta de la sessió anterior
celebrada el dia 9 de setembre de 2003.
S'aprova per unanimitat.

2. Fixar el tipus impositiu de l'Impost sobre
Bens Immobles per a l'exercici 2004 en el
0,85%, el mateix valor que regeix en el
exercici 2003. S'aprova per unanimitat.

3. Modificar el pressupost municipal per a
l'exercici 2003, ampliant diverses partides
de despeses per un import total de
117.166,95 euros, amb càrrec a romanent
de tresoreria. S'aprova per unanimitat.

4. El reconeixement extrajudicial de crèdit
que afecta a diverses certificacions d'o-
bres i a regularització de despeses efec-
tuades dins del mandat de l'anterior Equip
de Govern, per un import total de
125.099,22 euros, sense que es disposés
de crèdit disponible, adequat i suficient
en el moment de la seva execució. Voten
a favor CiU, CPLC i ERC. Vota abstenció
EPL-PSC. 

5. Ratificar l'acord de la comissió de govern
relatiu a la sol·licitud d'una subvenció al
Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya per a l'ampliació
de la llar d'infants "El Patufet". S'aprova per
unanimitat.

Sessió extraordinària 
17 d'octubre 2003

El Ple es convoca per elegir, per sorteig, els
membres de les meses electorals que partici-
paran en les eleccions al parlament de
Catalunya del 16 de novembre de 2003.

Sessió extraordinària 
24 d'octubre 2003

El Ple de la Corporació aprova:

1. Modificar l'ordenança tributària per a l'e-
xercici 2004 i sotmetre-la a informació
pública durant 30 dies. Voten a favor CiU,
CPLC i ERC. S’absté EPL-PSC.

2. Sol·licitar subvencions al Pla Únic d'Obres
i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2004-2007
i al Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) 2004-2006 per a quatre projectes
d'inversions municipals, per un import
total de 1.394.375,50 euros. Vota a favor
CiU, s’absté ERC i CPLC i vota en conta
EPL-PSC.

3. Sol·licitar el canvi d'anualitat de la subven-
ció del PUOSC 2003 destinada al projecte
de supressió del revolt i estretor de la
carretera al seu pas per sota de la plaça
de l'església, per un import de 196.000
euros, a l'any 2004. Voten a favor CiU, ERC
i CPLC. S’absté EPL-PSC.

4. La modificació de l'ordenança municipal
sobre comunicacions urbanístiques, en
virtut de la qual s'estableix que totes les
comunicacions d'obres seran revisades
pels serveis tècnics municipals. Voten a
favor CiU, ERC i CPLC. S’absté EPL-PSC.

Sessió ordinària 
14 de novembre 2003

El Ple de la Corporació aprova, per unanimitat,
el compte general dels anys 2001 i 2002.

A l'apartat de precs i preguntes el regidor Sr.
Gracia pregunta pel cost de funcionament de
la televisió local per l'any 2004. El regidor de
comunicació, Sr. Segura, contesta que el seu
cost es de 12.000 euros anuals més IVA.
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L’OPINIÓ POLÍTICA

Espai posat a disposició de tots els grups municipals.

Victòria de CiU 
i nou escenari
Les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 16 de
novembre han configurat un nou escenari polític a
Catalunya, on ha disminuït el pes del tradicional bipar-
tidisme CiU - PSC i han guanyat posicions les forces
d'un dimensió més reduïda, molt especialment ERC,
que ha experimentat un creixement espectacular. 
Convergència i Unió ha guanyat les eleccions al
Parlament per setena vegada consecutiva, amb un
nou líder, l'Artur Mas, que contra tot pronòstic s'ha
consolidat com a successor del President Pujol.
A la Palma també ha guanyat CiU amb claredat
(575 vots, el 37,63% del total), a una distància consi-
derable de la segona força, el PSC-PSOE, que ha
obtingut un 24,54% dels vots. També s'ha de desta-
car, com a la resta del país, l'èxit d'ERC, amb 319 vots,
el 20,88% del total. Hi ha hagut una gran participació,
pràcticament d'un 70% del cens, que demostra el
gran interès que han despertat aquestes eleccions a
la Palma.
Malgrat la clara victòria de les forces nacionalistes,
s'ha configurat un pacte de govern PSC-PSOE-CPC-
ERC-ICV-EUiA. És a dir, ERC ha posat la seva condició
de partit d'esquerres per davant del seu compromís
catalanista, i ha fet tot tipus de concessions als socia-
listes per assolir el que era un objectiu fins ara ocult:
desallotjar Convergència i Unió del Govern de la
Generalitat. ERC ha desestimat sense cap vergonya
el que havia estat la seva principal proposta pública
des de molt abans de la campanya, el pacte tripartit
entre socialistes, republicans i CiU,  un pacte que de
ben segur hauria estat molt més ambiciós en matèria
d'autogovern i de finançament, que hauria posat al
capdavant del país un President capacitat com l'Artur
Mas (el guanyador de les eleccions), i hauria permès
governar amb plantejaments més unitaris i raonables
que els que es poden derivar d'un pacte sectari d'es-
querres, amb comunistes inclosos.
I no podem deixar d'apuntar la paradoxa que repre-
senta que, gràcies a un partit fins avui independen-
tista, Catalunya hagi passat a ser la setena comunitat
autònoma de l'estat amb un president i un govern
que majoritàriament pertanyen al PSOE, com
l'Extremadura del Sr. Rodríguez Ibarra.
Per part del Grup Municipal de CiU hem d'agrair la
confiança que tants veïns i veïnes de la Palma heu
dipositat en la nostra Federació de partits i en l'Artur
Mas. Des de la legítima diferència política però amb
lleialtat institucional, esperem establir de nou un
marc de màxima col·laboració entre el nostre
Ajuntament i el Govern de la Generalitat, per al bé del
nostre poble i de tot el país.

Convergència i Unió

Jugar amb el 
pla de sant Joan
El ple extraordinari, i ja és el quart en només 3 mesos
de legislatura, del 9 de setembre vàrem observar
com l'equip de govern de CiU també sap fer jocs de
prestidigitació.
El grup municipal d'ERC va presentar una moció
sobre la preservació urbanística del Pla de Sant Joan,
cosa que ja havia fet Entesa fa temps. Però resulta
que després d'un soberbi exercici de telepatia algú de
CiU va presentar una altra moció en el mateix ple i
sobre el mateix tema. Extraordinari fenomen. És més,
en principi, totes dues tenien com a objectiu final el
mateix propòsit: la preservació d'aquest espai natural
carregat de simbolisme per al nostra poble.
La tèrbola coincidència va quedar aclarida ben aviat.
En el moment de votar la moció d'ERC només ho van
fer a favor la mateixa ERC i nosaltres, Entesa-PSC.
CiU va votar en contra.
A continuació es votà la moció de CiU, igual a l'ante-
rior però amb l'afegitó que caldria un estudi previ.
Lògicament només van votar a favor de la seva moció
els regidors de CiU.
I finalment el senyor alcalde va intentar convèncer-
nos, amb les seves típiques homilies esmunyedisses
i críptiques, sobre les avantatges d'haver votat aques-
ta moció i no l'altre.
De debò aquelles persones que esteu llegint aquest
escrit podeu entendre tal disbarat?
Siguem clars, aquesta és una de les moltes manipu-
lacions a que ens té acostumats el grup de CiU.
Intenten maquillar amb un estudi, que ells mateixos
decidiran les línies i objectius que ha de tenir, una
més que clara intenció d'urbanitzar un espai privile-
giat on cobdiciosos especuladors (perdoneu per la
redundància) han posat l'ull des de fa molt de temps.
Caldria preguntar-se qui traurà beneficis de tot ple-
gat.

Entesa per la Palma

L'opinió de la 
Candidatura per 
la Concòrdia
Divergències i convergències: Els assistents al Ple
municipal extraordinari del proppassat dia 14 d'octu-
bre, des de la mesa del Consistori o des de la sala,
vàrem tenir l'oportunitat d'escoltar l'encreuament de
retrets entre el senyor Gràcia de "L'Entesa-PSC", i el
senyor Llop, de CiU. El primer li recordava al senyor
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Alcalde que, durant el seu mandat anterior, va mante-
nir certa reunió amb alts càrrecs de la Generalitat en
la que es comentà les possibilitats del "Pla de Sant
Joan" i alguns suggeriments, des d'un punt de vista
econòmic, per tal de resoldre el dèficit municipal.
Defugint una resposta objectiva i aclaridora, l'Alcalde
va dir que el seu successor, l'alcalde Obiols, també
havia mantingut converses sobre el mateix tema amb
altres grups interessats. La majoria de persones que
no coneixem l'autèntica versió dels fets esmentats,
ens quedarem amb el dubte.
Posteriorment, el dia 22 d'octubre, els que assistirem
al sopar col·loqui celebrat a "Can Rafel", vàrem poder
escoltar al senyor Oriol Pujol i Ferrusola dirigir-se al
senyor Llop per recordar-li que ja en una reunió man-
tinguda en el decurs de la legislatura anterior havien
parlat de les possibilitats que podria aportar un polí-
gon industrial i que, amb tota seguretat,  l'urbanisme
és la base financera de les infraestructures d'un poble
com el nostre. Un altre tema que aflorà en algunes
intervencions dels assistents, fou el seu desacord en
l'obligació de cotitzar la quota a la Cambra de
Comerç, "l'impost involucionari" que comentaren
alguns amb veu baixa. La contesta del senyor Pujol i
Ferrusola fou que la seva coalició estava d'acord en
què es pagués l'esmentada quota i es brindava a fer
una altra trobada, monogràfica, sobre el tema. La
bona noticia és que amb data 27 d'octubre la Cambra
ha comunicat que les empreses que estan exemptes
de l'IAE també queden exemptes de la quota en
qüestió.
Pressupostos: Malgrat les tardanes explicacions de
l'Equip de govern sobre les seves decisions en matè-
ria urbanística i pressupostaria, tenim que manifestar
que no ens agrada ni el sistema de treballar de l'e-
quip de govern ni el contingut d'algunes de les
seves decisions. Estem en contra de les polítiques
econòmiques malversadores del patrimoni, pagui qui
pagui. A més, proposar el trasllat de l'escola actual a
l'altre costat de la riera de Rafamans, amb tot el tras-
bals que representaria per a les famílies amb criatu-
res en edat escolar és una decisió contraria als inte-
ressos veïnals. Nosaltres no comprenem ni compar-
tim  la idea de destinar l'edifici de l'escola actual a
altres activitats. Si el que volen és urbanitzar la zona
dels horts i del camí del Roure a canvi de retardar la
del Pla de Sant Joan uns anys més, que ho diguin cla-
rament, sense sacrificar l'ampliació de l'escola i el
benestar de les criatures i de les seves famílies per
un període indefinit, tal com ja va passar a l'any 1.980,
amb la construcció de l'escola "El Solell", que va patir
un retard de més de tres anys.
Un altre "disbarat", des del nostre punt de vista, es el
projecte d'enderrocar l'edifici de la rectoria, sense cap
respecte pels antecedents històrics del poble,  per
resoldre la construcció d'una  vorera per sota de la

plaça de l'església, amb un pressupost estimat en
800.000 euros (133.108.000 pts.). Òbviament, son ini-
ciatives alienes als interessos del veïnat de la Palma,
dirigides des d'àmbits administratius i tècnics supra-
municipals amb una notable influència sobre l'actual
Equip de Govern municipal.
No coneixen el detall dels altres "projectes en carte-
ra", com l'enllumenat, el clavegueram, l'asfalt d'alguns
carrers etc., encara no ens pronunciem.
Per últim, recomanem a l'Alcalde que revisi els seus
conceptes sobre el significat de les paraules,
democràcia, pluralitat, consens i escoltar a tothom -
per no fer cas a ningú-, que tant li agrada repetir en
les seves retòriques intervencions públiques.

Ramon Batlle i Gelabert
Regidor

El pla de Sant Joan 
i l’onze de setembre
Quan ERC es va presentar a les eleccions municipals
del passat mes de maig, vam prometre que si
obteníem representació municipal, ja fos governant o
en l'oposició, com ha estat en aquest últim cas, pre-
sentaríem una proposta per declarar el PLA DE SANT
JOAN EN LA SEVA TOTALITAT com a Pla d'Espais
d'Interès Natural (PEIN). I així ha estat !!!. En el pas-
sat ple municipal de setembre, la nostra proposta va
ser rebutjada per l'equip de govern municipal de CiU.
Conseqüències d'aquest rebuig? Que es doni via lliu-
re a poder urbanitzar-lo, fer vivendes, polígon indus-
trial o qualsevol altra actuació urbanística.
Desaparició d'un pulmó verd enmig d'una comarca
degradada com és la nostra. No val dir als ciutadans
durant la campanya electoral que es vol treballar i
defensar la sostenibilitat si, quan arriba l'oportunitat
de mullar-se per un espai emblemàtic i tant important
pel municipi, es vota en contra.
El passat 11 de setembre, ERC va ser l'única força
política de l'Ajuntament que vam fer una ofrena floral
a la plaça 11 de setembre. Desitjaríem que una festa
tan catalana i nacional com és aquesta tingués per
anys posteriors la participació de les altres forces
polítiques, començant  en primer lloc per l'Alcalde.
Està molt bé anar a Sant Boi o a Barcelona a fer-se la
foto amb els polítics que tant surten a la TV, però és
al poble on s'ha de celebrar amb més força e il·lusió
aquesta festa. 

Christian Riverola
Regidor d'ERC 
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La Palma Solidària
COOPERACIÓ AMB EL POBLE SAHRAUÍ

La Palma Solidària
ha organitzat dife-
rents activitats per
centrar els seus
esforços en
col·laborar amb el
poble sahrauí.
El dia 26 d'octubre
es va realitzar un
acte de sensibilit-
zació i d'aproximació a la situació històrico-política dels
sahrauís amb la projecció d'un audiovisual que mostra
els camps de refugiats i la situació insostenible en què
es troben. Després, es va explicar l'experiència d'una
família de la Palma que durant els mesos de juliol i agost
va acollir, a casa seva, una nena sahrauí. Es va projectar
un vídeo del viatge que va fer aquesta família a casa la
nena, al Sàhara, i que va posar de manifest els lligams
emocionals que es poden crear amb persones i famílies
tan diferents i amb formes de vida tan dispars. Al final
es van servir pastes i te típics d'aquest país. (*)
El 8 de novembre es va fer una recollida d´aliments
(sucre, oli, arròs, llenties, mongetes i cigrons) a la canto-
nada del C/Cadí amb Avda. Catalunya, de 10 a 14 h. i de
17 a 20 h, per tal de fer un enviament per poder ajudar a
pal·liar les mancances i deficiències alimentàries dels
campaments de refugiats. La Campanya forma part  de
la 10a. Caravana d'Ajut Alimentari organitzada per
l'Associació d'Amics del poble Sahrauí. La participació
de la gent va ser molt alta, a tota hora no parava d'arri-
bar gent amb la seva aportació. En total es van recollir
400 kg de menjar dels quals un 10 % es va portar a
Càritas.
Per això, FELICITEM  i donem les GRÀCIES a tothom ja
que amb la seva col·laboració tot és possible.
RECORDEU que aquest Nadal La Palma Solidària obre,
per 6a. vegada, una botiga i un punt d'informació de
Comerç Just. Enguany està ubicada a l'Avda. Catalunya,
43-49 i romandrà oberta els dissabtes de 10 a 14h. i de
17 a 20h. i els diumenges d'11 a 14h.

(*) Si alguna persona està interessada en el tema de
l´acollida de nens sahrauís durant els mesos d´estiu es
pot posar en contacte amb qualsevol membre de la
Palma Solidària.

Agrupació de Comerciants
de la Palma
L'A.C.P GUARNEIX EL NADAL

L'Agrupació de Comerciants la Palma organitza enguany
el Primer Saló Infantil per a tots els nens i nenes de la
Palma i de la Vall. S'instal·larà al Poliesportiu el dies 2, 3,

4 i 5 de gener, on hi haurà inflables, taller de màgia,
taller de globoflèxia, jocs didàctics i moltes altres activi-
tats que segur agradaran als petits de la família. L'horari
d'obertura serà el següent:

Dia 2 de 17 a 20h
Dies 3 i 4 d'11 a 13h i de 17 a 20h.
Dia 5 d'11 a 13h.

A més, seguint amb la tradició de cada any, hi haurà el
"trenet" que ens donarà tombs pel poble i ajudarà a
crear l'ambient nadalenc que tant ens agrada. Per a
poder gaudir d'a-
quest trajecte cal
demanar els tiquets
a les botigues del
poble quan fem les
compres, o bé als
bars i restaurants.
L'Estació estarà ubi-
cada al carrer
Pirineus davant del
Poliesportiu.

Grup de Teatre la Palma
GRAN ÈXIT DE L'OBRA DE TEATRE "CRIATURES"

El Grup de Teatre de la Palma ha posat en escena els
dies 8, 9, 15 i 22 de Novembre, al Teatre de l'Aliança
Palmarenca, l'obra "Criatures", comèdia de diversos
autors. Es tracta d'una comèdia divertida amb un format
nou, tant pel que fa a l'escenografia, com pel fet que es
tracta de petites històries independents. 
"Criatures" és un conjunt de relats que tothom pot
reconèixer com a pròxims. Són històries explicades per
nens, nenes, mares i pares; irònica visió de les relacions
que s'estableixen entre ells, unes vegades analitzades
des de l'òptica dels més petits, que no poden entendre
els comportaments
poc coherents dels
adults, i d'altres des
de la visió dels proge-
nitors que, si bé no
s'atreveixen a tirar els
seus petits esguerros
per la finestra, sí que
evoquen a tot hora
l'expeditiu Herodes.
"Criatures" és una
comèdia burleta, però
implacable, incisiva i mordaç. Els textos tenen l'al·licient
de tractar un tema seriós (i, sovint, intocable) i l'atractiu
de la brevetat. No és un tractat de pedagogia, ni un
recull de records nostàlgics dels temps de la innocència.
Són catorze escenes que mostren la terrible distància
que separa, a vegades, els grans del petits. 
"Criatures" ha tingut un èxit esclatant i, un cop més,
posa de relleu l'alt nivell de les representacions teatrals
de la Palma.
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1º Quinzena

Instal·lació de la il·luminació nadalenca.

6/12 La Palma Solidària obra una botiga i
punt d’informació de Comerç Just a
l’Avda. Catalunya, 43-49. Estarà oberta
tots els dissabtes de 10 a 14h i de 17 a
20h i els diumenges d’11 a 14h fins
passat festes.

12/12 “L’hora del Conte” a la Biblioteca
Municipal: “En Joan volia ser peix.” 
(a les 18 hores).

14/12 Caminada pels senders dels Costers
del Segre, organitzada pel CELP.

19/12 Cantada de Nadales al Polisportiu. Hi
participaran tots els alumnes de l’esco-
la El Solell.

21/12 Concert de Nadal a l’església a càrrec
del grup “La Quitxalla” amb la participa-
ció de 2 grups de corals infantils de
Castelldefels. (a les 18,30 hores)

22/12 Torronada per a la Gent Gran al Casal
d’Avis (a les 18 hores).

24/12 El Grup “La Quitxalla” farà el PESSE-
BRE VIVENT a la Plaça de l’església. 
(a les 19 hores).

24/12 Missa del Gall a l’Església de la Palma.
(a les 24 hores). Al finalitzar, Concert de
Nadal ofert pel Grup de Cantaires la
Palma.

25/12 Representació de “ELS PASTORETS”
a l’Aliança Palmarenca, a càrrec del
Grup de Teatre de la Palma. Versió de
l’Estel de Natzaret de Ramón Pàmies (a
les 19 hores)

28/12 Representació de “ELS PASTORETS”
a l’Aliança Palmarenca, a càrrec del
Grup de Teatre de la Palma. Versió de
l’Estel de Natzaret de Ramón Pàmies (a
les 18 hores).

29/12 Espectacle de titelles al Poliesportiu.
Representació de l’obra “CERCANT EL
SOL”, que ens ajudarà a entendre millor

AGENDA

les desigualtats del món. És la història
d’un gegant que recorre mig món en
busca del Sol.

31/12 Festa de CAP D’ANY al poliesportiu,
amb l’orquestra Huracán i la Disco
Mòbil JB Mir (a partir de les 12:30 de la
nit).

GENER 2004

1/1 Concert a l’Aliança Palmarenca a càrrec
dels Cantaires de la Palma i La Quitxalla.
(a les 19 hores)

2, 3, 

4 i 5/1 1er. Saló Infantil de la Palma al
Poliesportiu. Organitzat per L’Agrupació
de Comerciants de la Palma.

5/1 Cavalcada de Reis. (a les 18 hores)

9/1 L’hora del Conte a la Biblioteca
Municipal. (a les 18 hores)

11/1 Representació de “ELS PASTORETS” a
l’Aliança Palmarenca, a càrrec del Grup
de Teatre de la Palma. Versió de l’Estel de
Natzaret de Ramón Pàmies (a les 18
hores).

18/1 Esquiada al Pas de la Casa-Grau Roig
(esquí alpí-nòrdic), organitzada pel CELP.

FEBRER 2004

14/2 L’hora del Conte a la Biblioteca
Municipal. (a les 18 hores)

14-15/2 Ascensió amb raquetes al Puigpedrós,
organitzada pel CELP.

MARÇ 2004

28/3 Festa de la Solidaritat, organitzada per
La Palma Solidaria.



Ajuntament de la Palma de Cervelló 93 672 02 02
Vigilants Municipals 639 38 61 63
Jutjat de Pau 93 672 07 73
Registre Civil 93 672 02 02
Consultori la Palma 93 672 08 05
Casal d'Avis 93 672 05 52
Serveis Socials 93 672 07 73
Biblioteca 93 672 06 95
Escola Pública "El Solell" 93 672 01 50
Poliesportiu Municipal 93 672 01 88
Camp de futbol 93 672 01 86

SERVEIS
Sorea 93 672 10 14
Fecsa 93 631 27 27
Oficina de Correus 93 672 09 21
Telefònica Informació 11818
Bombers (Sant Feliu) 93 666 10 80
Ambulància 061
Servei Municipal de Recaptació 93 663 19 23
CAP Urgències 93 650 13 73
Farmàcia 93 672 00 23
Creu Roja 93 668 18 18
Parròquia Santa Maria de la Palma 93 672 00 79
El Patufet 93 672 08 15
La Cuca Fera 93 672 07 75

ENTITATS DE LA PALMA
Aliança Palmarenca 93 672 01 89 Joan Tintoré
Associació de Comerciants 93 672 10 77 Francesc Xavier Bru
Associació de Joves de La Palma 93 672 02 03 Francesc Cortés
Associació de veïns 93 672 01 83 Antonio Fernández
Càritas 93 672 00 79 Núria Casamada
Centre Excursionista la Palma 93 672 05 70 Jordi Moreno
Cercle de Debat Cultural 93 672 06 50 Miquel Farga
Comunitat de Regants 93 672 00 78 Salvador Rigol
El Pèlac 93 672 09 52 Xavier González
Germandat de St. Isidre 93 672 01 06 Àngel Aguilar
Grup de Cantaires 93 672 00 40 Esteve Fisas
Grup de Teatre 93 672 08 45 Joaquim González
Junta del Cementiri 93 672 00 89 Joaquim Obiols
La Gralla 93 672 01 95 Montse Font
La Palma Solidària 93 672 06 47 Ma. Àngels Saldaña
Penya Barcelonista la Palma 93 650 22 21 Fernando Pérez
Taekwondo "Chois Wang II" 93 672 01 88 David Muñoz
Unió Esportiva La Palma 93 672 05 03 Valentí Vilalta

Visita la web de l'Ajuntament de la Palma

www.lapalma.diba.es

TELÈFONS D’INTERÈS

atenció ciutadana emergàncies


