EDITORIAL
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Els resultats electorals i la
composició del nou govern
municipal reflecteixen una
manera de ser i de fer que
volem palesar en aquesta
publicació i en els propers 4
anys.
Per una banda, la majoria suficient en favor de CiU ha de
servir perquè el nostre poble
gaudeixi de l'estabilitat necessària que li permeti
endegar, de forma definitiva, el procés de futur, de
transformació i de viabilitat municipal que ens cal perquè tots tinguem el poble que volem. Per l'altra, el
resultat de les eleccions augmenta la riquesa i la vitalitat del consistori, a través d'una major pluralitat política. En aquest sentit, tant la fermesa de les conviccions democràtiques dels grups municipals, com
també la percepció compartida per la majoria dels
veïns i veïnes de la Palma que les decisions importants han de gaudir del major grau de consens, ens
han conduït a crear diverses comissions informatives
i especials, que permetin el major grau de participació i de diàleg entre totes les forces polítiques per
aquells temes que estan molt per damunt de les consideracions i les ideologies polítiques. El model de
pla d'ordenació urbanística municipal, el model de
seguretat pública i viària, els plans de protecció civil i
emergències municipals, i la matèria de traspassos
entre la Palma i Cervelló, es tractaran en comissions
de forma preceptiva, abans que s'adoptin decisions
d'importància. Aquest àmbit de participació i de diàleg hauria de poder iniciar un camí per a noves comissions a mesura que calgui resoldre reptes de futur.
Voldria aprofitar l'ocasió que em brinda aquest editorial per a demanar el compromís i la responsabilitat
de tots per tal que, en primer lloc, aquestes comissions siguin veritables àmbits de diàleg obert, franc i
honest, allunyat de pretensions partidàries o estrictament de grup. Segurament serà així, com ara, i també
en el futur, esperem poder arribar a consensos sobre
els temes de major transcendència pel nostre poble.
El nou format de la Veu que oferim neix amb la voluntat d'informar sobre el que l'Ajuntament ha fet, fa i
espera poder fer en el futur immediat. Vol esdevenir
un espai informatiu sobre l'agenda de les nostres
entitats i associacions, com a contribució al procés
d'enfortiment, d'enriquiment i de vitalitat que cal en el
procés de la solidesa i bona governança de la nostra
societat civil. Obre un espai de participació als grups
municipals, perquè la Veu de l'ajuntament som tots
els qui hem obtingut representació en el consistori.
Dóna cabuda a les inquietuds, queixes i anhels dels
veïns i veïnes de la Palma, perquè hi ha temes i opinions allunyats de les trifulgues polítiques que importen tothom. Ofereix notícies breus i elements d'interès general que afecten la gent de forma individual,
amb independència que es tracti de competències
municipals o de qualsevol de les administracions.
L'opció de centrar-nos en un contingut principalment

informatiu, dinàmic i participatiu rau en la voluntat de
fer una Veu que sigui de la gent, per la gent i útil a les
persones de la Palma.
Els reptes pel futur són certament importants. Amb
l'esforç i la col·laboració de tots els podem afrontar i
superar amb confiança.
L’alcalde,
Josep Maria Llop i Rigol
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EN PORTADA

El passat vint-i-cinc de maig Catalunya estava convidada a escollir els seus representants a cadascun
dels municipis. La Palma, amb una població censada
de 2.234 electors amb dret a vot, escollia els 11 regidors que composarien el futur ajuntament.
Malgrat ser un dia relativament plujós i fresc, cal destacar un alt grau de participació, un 67,82%, lleugerament superior al 65,11% de les passades eleccions
municipals i europees de 13 de juny de 1999.
En aquestes eleccions, la Palma ha optat per la estabilitat en la distribució dels regidors, així com per un
augment de pluralitat de les opcions presents al consistori. D´acord amb els resultats que es deriven en
aplicar la llei d´Hondt, el PP obté 60 vots i cap regidor, ERC-AM aconsegueix 155 vots i 1 regidor, CPLC
treu 188 vots i 1 regidor, EP-PSC-PM, té 409 vots i 3
regidors i, finalment, CiU obté 634 vots i 6 regidors.
Per altra part, cal destacar el baix nombre de vots en
blanc (60) i de vots nuls (9), aspecte que indica l´alt
grau de maduresa democràtica del nostre poble.
El següent gràfic mostra com queda configurat el nou
consistori:

Regidors a l'Equip de Govern
Josep Maria Llop i Rigol
Alcalde
Promoció Econòmica
Serveis
Maria Lluïsa Homs i Jané
1er Tinent d'Alcalde
Ensenyament
Treball
Governació
Albert Guilera i Planas
2on Tinent d'Alcalde
Urbanisme, Obres
i Medi Ambient
Portaveu del grup municipal
Jordi Segura i Tejedor
Hisenda
Esports
Comunicació
Beatriz Gallego i Rico
Sanitat
Gent Gran
Atenció a la dona
Núria Casamada i Humet
Benestar Social
Família
Cultura i Jovent

Regidors a l’oposició
Joan Gracia i Minguell
Portaveu del grup
municipal
Des d´aquesta publicació volem felicitar els càrrecs
electes perquè assumeixin una missió de construcció, servei i millora de la Palma. Els regidors de
l´equip de govern seran els qui tindran la responsabilitat de governar i prendre les decisions millors i més
adients pel bon funcionament i futur de la Palma. La
resta de regidors hauran de garantir i contribuir que la
Palma assoleixi els nivells de benestar i qualitat que
es mereix el nostre municipi, a través de les seves
aportacions i crítiques constructives.
Altrament, cal felicitar a totes les persones que han
decidit participar de la festa democràtica perquè gràcies a la fermesa de les conviccions individuals ha
estat possible fer un projecte representatiu de tots i
per a tots.
D´acord amb el cartipàs municipal les responsabilitats i les regidories es distribueixen de la forma
següent:
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Pilar Joaniquet i Anmella

Roser Cabero i Moré

Ramon Batlle i Gelabert
Portaveu del grup
municipal
Christian Riverola i Romero
Portaveu del grup
municipal

C O N S I S T O R I
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L’OPINIÓ POLÍTICA

Hem posat a disposició de tots els grups municipals aquest espai de la revista. A la data de tancament,
aquests són els grups que han enviat les seves col·laboracions.

Anem per feina
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Molts recordareu la pel·lícula "El candidat", on el protagonista, interpretat per Robert Redford, tot just després ser
elegit senador per Califòrnia es demana: i ara què faig?.
A l'Ajuntament de la Palma no hi ha temps per formularse aquesta pregunta: Cal tenir els carrers nets, tapar els
forats, recollir les escombraries, vigilar el trànsit, atorgar
llicències, supervisar les obres, obrir el poliesportiu i la
piscina, pagar les factures, organitzar la festa major,
demanar subvencions, subvencionar les entitats, netejar
la riera i els camins, fer activitats per a la gent gran,
assistir les persones...tot això i moltes més coses que
l'Ajuntament ha de fer dia a dia, i que l'equip de govern
té l'obligació d'impulsar.
La realitat imposa la seva agenda i cal donar respostes,
encara que sovint els mitjans de què disposem no són
suficients.
I no n'hi ha prou de la tasca diària: hem d'establir una xarxa
de contactes amb les administracions a fi que la Palma
rebi el suport extern que es mereix, i hem de dur a terme
una tasca menys visible, però importantíssima, d'anàlisi i
reflexió sobre quina és la nostra situació actual i quins són
els camins que hem de seguir per garantir el futur i viabilitat del nostre poble. Aquesta tasca no la podem fer sols
els membres de l'equip de govern. És necessària la participació ciutadana i el treball conjunt entre totes les forces
polítiques i entitats, a fi que puguem dibuixar un model de
poble que compti amb el màxim d'acord.
Sabem que no totes les decisions seran senzilles d'adoptar,
no totes seran fàcils d'entendre, i no totes podran executarse sense dificultats, però val la pena assumir el risc de prendre decisions si podem contribuir a l'interès general.
"Anem per feina" és el nostre lema electoral, però volem
que sigui també la nostra màxima d'actuació en el govern
i que aquesta voluntat d'anar per feina es traslladi a tothom, perquè cal que tots plegats pensem com volem que
sigui el nostre poble, fem propostes, i en la mesura de les
nostres possibilitats, col·laborem a dur-les a terme.
Albert Guilera i Planas
Portaveu de CiU

L'opinió, de la
Candidatura Per
la Concòrdia
Malgrat que la nostra candidatura no va tenir res a veure
amb l'èxit obtingut per CiU a les passades eleccions municipals, vistos els resultats, els demòcrates per convicció
no tenim altra opció que acceptar-los i prestar la nostra
col·laboració en la governabilitat del municipi, en favor del
veïnat, si així ens és acceptat per l'equip de Govern.
Òbviament, la possibilitat de formar part de qualsevol
Comissió Informativa Municipal implicaria, per la nostra

part, el compromís de treballar objectivament en favor
de la nostra comunitat, amb honradesa, sense que això
representés l'acceptació de cap condicionant per
expressar lliure i públicament la nostra opinió crítica
sobre aquells afers municipals en els que no estiguem
d'acord. Cada cosa al seu lloc!
Per la nostra part, així els ho hem fet saber a l'equip de
govern. Des de la nostra perspectiva, l'única actuació
positiva en aquest sentit per part de l'equip de govern ha
estat la proposta de mantenir algunes reunions informals per assabentar-nos prèviament d'algunes de les
seves decisions i, en tot cas, assabentar-se de la nostra
opinió respecte a les decisions que se’ns comuniquen.
És a dir que, en tot cas, les nostres opinions no compten per res. Les decisions ja han estat presses.
És evident que des d'una perspectiva legal, una majoria
absoluta permet a l'equip de govern prendre decisions
de forma unilateral. No obstant, tan sols cal un senzill
exercici de càlcul per prendre consciència de la realitat i
recordar que un ús abusiu de l'esmentada situació pot
passar "factura" dintre de quatre anys.
La realitat de les dades, també absoluta, ens diu el
següent:
El cens d'electors del municipi de la Palma, amb dret a vot,
fou de 2.234 persones. El nombre de vots obtinguts per
CiU fou de 634. Conseqüentment, el resultat els atorga la
representació indiscutible del 28,37% respecte al total del
cens. La resta de l'electorat, és a dir 1.600 persones, equivalents al 71,63% del cens, va optar per les altres candidatures, per votar en blanc, o per quedar-se a casa.
Tanmateix volem constatar que, per la mateixa regla, la
representativitat de la nostra candidatura queda reduïda
proporcionalment al 8,41%.
Les dades d'aquest breu anàlisi, ens semblen fonamentals per un bon exercici de reflexió.
Ramon Batlle i Gelabert
Regidor

Apreciats/des
conciutadans/nes,
M'adreço a tots vosaltres per agrair-vos molt sincerament tot el vostre suport que ens heu donat votant la
Candidatura d'ERC que molt orgullosament he encapçalat en aquestes eleccions i en les quals hem obtingut
representació municipal per primera vegada.
Comença una nova legislatura on la Palma haurà de consolidar-se com a municipi i engegar nous projectes que
facin que el nostre poble sigui viable econòmicament i
sosteniblement i on el consens i el pactisme hauran de
ser elements molt importants per a l'estabilitat tan
necessària del municipi.
Restem a la vostra disposició i rebeu una salutació molt
cordial.
Christian Riverola
Cap de llista d'ERC

SERVEIS

L' intercanviador
de Quatre Camins

El passat 4 de juliol, el Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, en
Felip Puig, va inaugurar la posada en funcionament
de l'intercanviador de Quatre Camins.
El nou intercanviador
comporta la creació de
noves línies d'autobusos
que, gràcies al sistema
tarifari integrat, afavoriran
l'aportació de viatgers als
FGC procedents de diferents pobles, entre ells la
Palma.
Al tradicional servei d'autobusos ofert per l'empresa Autocorb s'hi han afegit, tots els dies feiners de
dilluns a divendres, els
nous serveis de la línia
560, que comunica Corbera i la Palma amb el nou
intercanviador de Quatre
Camins i amb l’estació de

RENFE de Molins de Rei. Aquesta línia 560 està servida, també, per l'empresa Autocorb.
L'intercanviador té com a finalitat l'enllaç de diferents
modes de transport públic i privat i, d'aquesta manera, dinamitzar l'ús del transport públic. És un nou punt
d'enllaç entre el bus, el tren, el cotxe i la bicicleta. A
l'estació de Quatre Camins hi ha instal·lats diferents
serveis de pàrking per a autobusos, per a cotxes i,
fins i tot, per a bicicletes, anomenat Biceberg.
Però l'intercanviador encara s'ha de polir. La capacitat
d'aparcament per a cotxes és tan sols de 200 places.
Per tant, no n'hi ha prou, tenint en compte que s'hi
adreçaran residents dels pobles de Cervelló, Vallirana, Corbera de Llobregat i La Palma. Per això, des
de l'ajuntament demanem que es pugui arribar a les
800 o 900 places d'aparcament a curt termini per tal
d'oferir més bon servei.
Com arribar fins l'intercanviador de Quatre Camins?
Cada hora (aproximadament) passen uns autobusos
per les diferents parades de la Palma que et porten
cap a l'intercanviador. Cara a gener, l'ajuntament
podrà avaluar l'ús d'aquest transport per si es necessitessin més serveis d'autobusos.
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Horaris de la línea 560
La Palma Intercanviador

6:32
7:42
9:02
10:09
11:09
12:09
13:09
14:09
15:09
16:09
17:09
18:24
19:39
20:39
21:44

6:44
7:54
9:14
10:21
11:21
12:21
13:21
14:21
15:21
16:21
17:21
18:36
19:51
20:51
21:56

Renfe
Molins

Renfe
Molins

Intercanviador

La Palma

6:51
8:01
9:21
10:28
11:28
12:28
13:28
14:28
15:28
16:28
17:28
18 43
19:58
20:58
22:03

7:00
8:20
9:35
10:35
11:35
12:35
13:35
14:35
15:35
16:35
17:35
18:50
20:05
21:05
22:10

7:06
8:26
9:41
10:41
11:41
12:41
13:41
14:41
15:41
16:41
17:41
18:55
20:11
21:11
22:16

7:14
8:34
9:49
10:49
11:49
12:49
13:49
14:49
15:49
16:49
17:49
19:04
20:19
21:19
22:24

ESPORTS

Arranjaments al camp de
futbol
Durant aquests últims dies es duen a terme unes
obres de condicionament del terreny de joc del
camp de futbol municipal, ja que es trobava en molt
mal estat.
Primer es netejarà, aplanarà i descompactarà el
terra. Desprès s’hi aportaran uns 60 metres cúbics
de sauló, que s’escamparan amb la motoanivelladora. Per últim, es regarà i es compactarà el sauló passant un "rulo", per tal d'aconseguir una bona anivellació del terreny. Tota aquesta actuació permetrà
disposar d'un terreny de joc en òptimes condicions
per a la pràctica del futbol.
Per poder tenir el camp en perfecte estat en tot
moment, es faran manteniments mensuals del
terreny que permetran arreglar els sots o esquerdes
que puguin sortir.
Addicionalment s'arreglarà la il·luminació del terreny de joc, les portes i panys dels vestidors i els
lavabos del públic, entre d'altres petites reparacions.
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XVIII torneig internacional
de futbol base
Des del dia 14 fins al 22 de juny s'ha celebrat, en les
instal·lacions del Camp de Futbol municipal, el XVIII
Torneig Internacional de Futbol Base de la Palma,
organitzat per la Unió Esportiva la Palma.
Aquest torneig, que aquest any ha comptat amb la
participació de diversos clubs de la ciutat de
Barcelona, de la comarca del Baix Llobregat, de la
resta de l'Estat i del sud de França, és ja tot un clàssic dels esdeveniments esportius que es duen a
terme al nostre municipi.
El dia 21 de juny, a la pista de l'escola El Solell,
l'Ajuntament va oferir una recepció oficial a tots el
clubs participants.
Des de la Regidoria d'Esports volem encoratjar la
Unió Esportiva la Palma a mantenir aquest prestigiós torneig, incrementant la presència de clubs
estrangers.

Casal d’estiu
Un estiu més, l'Ajuntament de la Palma ha organitzat
el Casal d'estiu com una alternativa que permet disposar d’un espai educatiu durant les vacances on
l'infant hi troba, a més, un espai lúdic i els pares una
bona opció per als seus fills mentre encara treballen.
Els objectius del casal giren entorn l'esport, però
també en el desenvolupament d'uns hàbits i valors
socials de convivència. Per tant, hi ha una àmplia
programació d'activitats esportives que es combinen amb d'altres de socioculturals i lúdiques.
Es tracta d'un treball pedagògic de qualitat dut a
terme per un coordinador i 10 monitors que formen
un equip de professionals del món de l'Educació, el
lleure i l'esport. L'organització dels infants s'articula
en diferents grups d'edats i, en funció del curs, s'agrupen en P3, P4, P5, 1r i 2n, 3r i 4t, 5è i 6è. Tot i treballar sota una mateixa línia, cada grup té una programació específica apropiada a la seva edat. Entre
les activitats cal destacar psicomotricitat, introducció als esports, teatre, jocs cooperatius, tallers, piscina, esports, olimpíades i excursions pel poble.
El casal està en funcionament l'última setmana de
juny, tot el mes de juliol i la primera quinzena de
setembre, de 9 a 13h i de 15 a 17h, de dilluns a
divendres, i els nens i les nenes s’hi poden apuntar
per mesos, quinzenes o setmanes. Fins ara, ja hi han
passat uns 180 nens, uns quants més que l'any
2002.
És important destacar que durant l'activitat de piscina hi ha la possibilitat que els infants participin als
cursets de natació que l'Ajuntament organitza. A
més, es disposa de cuina i menjador propi de 13h a
15h i d'un servei d'acollida d'una hora abans i
després de l'horari del casal.
Per dur a terme el Casal d'estiu, es compta amb les
instal·lacions del CEIP El Solell i les diferents
instal·lacions esportives municipals, com la piscina,
el camp de futbol i el poliesportiu.

II torneig pretemporada de
bàsquet
Els propers dies 11, 12
i 13 de setembre tindrà lloc a la Palma, a
les instal·lacions del
Poliesportiu municipal, el II Torneig Pretemporada de Bàsquet, organitzat per la
secció de bàsquet de
la Penya Barcelonista
la Palma.
Hi participaran jugadors cadet preferent
de primer any que
pertanyen a les pedreres dels equips més importants de la lliga ACB, així
com un combinat de jugadors del Baix Llobregat.
Els equips participants són: F.C. Barcelona,
Joventut Carrefour, Caja San Fernando, Unicaja
Màlaga, Sant Josep de Badalona, Casademont
Girona, C.B. Cornellà i un combinat del Baix
Llobregat.
El dijous i divendres, dies 11 i 12, es disputarà una
lliga prèvia. Hi haurà dos grups de quatre equips
cada un. La fase final, el dissabte dia 13, es desenvoluparà de la següent manera:
4rt grup A contra 4rt grup B (llocs 7 i 8)
3er grup A contra 3er grup B (llocs 5 i 6)
2on grup A contra 2on grup B (llocs 3 i 4)
1er grup A contra 1er grup B (llocs 1 i 2 - FINAL)
Abans de la final tindrà lloc un concurs de triples, on
hi participarà un jugador designat per cada equip.
Tots els equips gaudiran de premis en funció de la
seva classificació. També hi haurà un trofeu per al
guanyador del concurs de triples i per al màxim anotador del torneig. Els premis seran lliurats per diferents personalitats i patrocinadors.
Hi està prevista l'assistència d'un alt càrrec de la
Federació Catalana de Bàsquet, d'algun jugador
d'elit, premsa esportiva, TV3 i televisions locals.

Endavant Anna!
La gimnasta palmarenca Anna Kurubally Planas, de
qui ja hem parlat en altres edicions d'aquesta revista, continua afegint èxits a la seva trajectòria dins la
Gimnàstica Artística.

Va començar a competir, quan només tenia 10 anys,
en els Jocs Escolars de Catalunya el curs 2000-2001,
quedant primera en tots els aparells. L'any 2002, ja
dins la Federació Catalana, va aconseguir la segona
posició en el trofeu Copa Catalana i la quinzena posició, d'un total de seixanta gimnastes participants
d'arreu de l'Estat, en el Campionat d'Espanya de
Gimnàstica Artística Femenina, categoria Infantil
Iniciació 2.
Ara té 12 anys i entrena 3 hores i mitja diàries al
Club Gimnàs Molins, en les especialitats de poltre,
barres paral·leles, terra i barra fixa. Aquest any ha fet
tecnificació, ha pujat de nivell i es troba a la categoria Infantil 2. El 27 de Juny, a Molins de Rei, li varen
atorgar el Trofeu Joaquima Auradell a la millor
esportista femenina.
Malgrat les lesions que ha patit, l'Anna ha participat
en el Campionat de Catalunya que es va disputar a
Vilassar de Mar el dia 29 de juny d'enguany, quedant
en tercera posició. L'última competició en la que ha
participat ha estat el Campionat Absolut d'Espanya
de Gimnàstica Artística Femenina, que s'ha celebrat
a Alacant de l'11 al 13 de juliol de 2003 i en el que
s'ha enfrontat contra gimnastes sèniors.
El seu resultat no pot ser més prometedor. Ha quedat en divuitena posició a la
general i, en la especialitat de barres
paral·leles, ha estat la dotzena.
L'Anna es troba molt motivada, ja que
en totes les competicions en que participa la va a veure l’entrenador de l'equip
espanyol de gimnàstica artística.
Des de l'Ajuntament encoratgem a
l'Anna a seguir endavant, ens sentim
orgullosos del seu espectacular progrés
i li augurem un prometedor futur.
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MEDI AMBIENT

Prevenció d’incendis
forestals
Dins del pla de prevenció d'incendis forestals, es preveu
l’inici durant aquest mes d’agost de la neteja de diversos
camins forestals del nostre municipi per tal que, en cas
de foc, els camions hi puguin circular convenientment.
S'espera que aquesta mesura incideixi positivament en
la prevenció d'incendis en un estiu com l'actual, que té
un marcat risc d'incendi forestal.
Per altre banda ja estan patrullant pels nostres boscos
efectius de vigilància forestal.

URBANISME I OBRES

Canvi de destinació
del PUOSC
8

El dia 23 de juny, el Sr. Alcalde va sol·licitar a la
Direcció General de l'Administració Local de la
Generalitat de Catalunya el canvi de destinació dels
196.000 euros concedits a l'Ajuntament de la Palma
per l'any 2003 en el marc del PUOSC (Pla Únic
d'Obres i Serveis de Catalunya).
Inicialment, aquesta subvenció es dedicava a finançar
el projecte d’urbanització de l'Avinguda Catalunya.
Ara es vol destinar aquesta subvenció a la supressió
de l'estretor del revolt de la plaça de l'Església.
Aquest canvi obeeix al fet que el govern actual considera imprescindible i urgent donar una resposta satisfactòria al problema del revolt i estretor de la carretera BV-2421, al seu pas per la plaça de l'Església, ja
que la dificultat d'aquest revolt va ser la causa principal de l'accident del camió de gas propà l'any 2001.

D'altra banda, el projecte d'urbanització de l'Avinguda
Catalunya plantejava una supressió d'aparcaments
que, avui per avui, fan aquest projecte poc viable.
El passat 11 de Juliol aquest decret fou ratificat pel
ple municipal amb els vots afirmatius de CiU, CPLC i
ERC. Aquest fet permetrà iniciar el procés de redacció i posterior execució d'aquest projecte.

ENSENYAMENT

Aula d’autoformació Pasqual Ollé de la Palma de Cervelló
Oferta formativa pel curs 2003-2004
· Informàtica bàsica: Windows - Word - Excel
Acces - Internet
· Mecanografia
· Curs multimèdia de català
· Preparació per a la prova d'accés als cicles
formatius de grau mitjà

Aquelles persones majors de 16 anys que estiguin
interessades en fer un cicle formatiu de grau mitjà
poden venir a l'aula per informar-se sobre el contingut
de la prova i les diferents sortides professionals, els
centres on s'imparteixen, etc.
Més informació al telèfon 93 672 06 95, o a l'Aula:
plaça Cervantes, 4 (edifici Biblioteca).
El curs començarà a partir del 15 de setembre.

COMUNICACIÓ

Televisió La Palma
El passat 4 de juliol, l'Ajuntament
va sol·licitar la integració de la televisió local de la Palma a la
Federació de Televisions Locals de
Catalunya, així com formar part del
Consorci Local i Comarcal de
Comunicació.
El dia 11 de juliol, la Comissió de
Govern va aprovar i signar dos convenis amb el Consorci. El primer és
per a la distribució de continguts
via satèl·lit, gràcies al qual, televisió La Palma rebrà del Consorci set
hores de programació setmanals i
els seus corresponents drets d'emissió. El segon conveni és un
contracte de cessió d'us de tots
els equipaments tècnics necessaris per a poder rebre els continguts
(antena parabòlica, LNB, etc.…) i
que ja han estat instal·lats en data
16 de juliol.
Així mateix, l'Equip de Govern ha

nomenat el Sr. Ricard Pascual i Edo
responsable de la televisió municipal de La Palma.
La televisió va començar a emetre
el cap de setmana del 5 i 6 de juliol
amb la benvinguda del Senyor
Alcalde, el ple de constitució de l'ajuntament i altres programes.
Hem de dir que televisió La Palma
encara esta operant amb sistema
de proves. Per això, encara no té
l'operativitat que podrà oferir al
mes de setembre.
Com sintonitzar TV La Palma?. Es
pot sintonitzar al canal 51 de UHF.
Els objectius de la televisió són els
de poder fer una producció pròpia,
el de mantenir informat els residents de la Palma de tots els esdeveniments del municipi i, a més,
oferir una programació de producció aliena, variada i amena. Es
faran informatius setmanals, es
dedicarà un temps als esports, es
realitzaran entrevistes a gent del
poble i s'emetran tots els plens

municipals de l'Ajuntament. Una
manera molt senzilla de veure-ho
tot sense sortir de casa.
A la televisió tothom hi té cabuda:
entitats, gent amb ganes de treballar, .... La Palma se situarà en un
entorn de comunicació actual, global i complert, un entorn de tots.

CONCURS DE LOGOTIP DE LA TV LA PALMA
Des de la Regidoria de Comunicació de l'Ajuntament
de la Palma hem pensat: qui millor que els palmarencs per crear el logotip de la nostra televisió?.
REQUERIMENTS PER A CONCURSAR:
Estar empadronat a la Palma.
No hi ha marge d'edat. Hi podem participar tots.
BASES DEL CONCURS:
El termini màxim de lliurament serà el dia 24 de
setembre d' enguany.
Les creacions es poden lliurar en format digital o bé
en format paper.
Ha de ser un logotip que se 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 contacte.
L'Ajuntament podrà fer modificacions en el logotip
guanyador per tal d'adaptar-ho als requisits tècnics.
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 logotip
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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GENT GRAN

CULTURA

Visita al Parlament de
Catalunya

Bibliopiscina

El passat dia 10 de juliol un grup de 53 persones
membres del Casal d' Avis de la Palma va realitzar
una visita al Parlament de Catalunya, organitzada
per la Regidoria de la Gent Gran.
Van gaudir d'una visita guiada, on l'evolució històrica i artística foren el centre de l'explicació. A continuació, i com a nota a destacar, cal esmentar que el
President del Parlament, Joan Rigol, va rebre al seu
despatx als visitants de la Palma, on va departir
amigablement amb ells i els va fer una petita explicació de la història del Parlament.
Després de rebre una ressenya del funcionament
polític del Parlament i de passar per la Sala de Plens,
es va donar per acabada la visita.
Aquest vol ser l'inici d'un conjunt d'actuacions
adreçades a la Gent Gran que busquen potenciar al
màxim les capacitats en un procés d'aprenentatge.
La societat necessita de la seva experiència i dels
valors compartits amb projecció de futur. Aquest és
el repte que des de l'Ajuntament encarem amb responsabilitat i il·lusió.

Els matins de juliol, a la Piscina Municipal, els usuaris més joves han pogut banyar-se, prendre el sol,
aprendre a nedar... però també han pogut llegir contes, còmics, revistes, i sobretot fer el que més els
agrada: dibuixar, pintar i retallar!
La Bibliopiscina representa una alternativa per als
nois i noies que volen descansar una estona del sol
i de l'aigua i els ve de gust relaxar-se en un espai una
mica insòlit, però molt atractiu. A la Bibliopiscina hi
troben lectures seleccionades i material divers per
passar-s'ho d'allò més bé.

10

La Flama del Canigó
Un any més, el passat 23 de juny, un grup de voluntaris de la Palma va portar la Flama del Canigó al
nostre poble procedent d’Espluges de Llobregat.
Desprès de córrer per diferents carrers va arribar a
la Plaça de l’Església, on s’hi va encendre el pebeter
del foc de Sant Joan i es va llegir el manifest en
defensa de la llengua catalana.
Un diumenge abans de Sant Joan, se celebra l'aplec
del Canigó, trobada que té per finalitat pujar al cim
del Canigó (2784 metres) feixos de llenya portats per
gent de les més diverses contrades del nostre país.
El 22 de juny, com cada any, un grup d'excursionistes del Cercle de Joves de Perpinyà agafa el foc que,
des de 1955, resta encès al Museu de la Casa Pairal
de Perpinyà i pugen al cim del Canigó. Passen la nit
vetllant la Flama i, a trenc d'alba, inicia el descens
per a què la Flama arribi a tots els pobles i ciutats
dels Països Catalans a temps per encendre les
fogueres de la nit de Sant Joan. D’altra banda
aquest foc nou a dalt del cim del Canigó serà retornat al Museu de la Casa Pairal de Perpinyà.
La Flama del Canigó és símbol de catalanitat i unitat
d'uns pobles de la mateixa parla.

Festa Major

Programa

El 15 d' agost és la festivitat de la Mare de Déu i la
Palma celebra any rera any la seva Festa Major. Són
dies d'alegria per gaudir i per compartir.
Aquesta festa consolida la unió de la gent i de les
entitats que, amb la seva sensibilitat , donen carisma al poble. Conservar i transformar són claus per
tenir un punt de trobada, un nou repte que reflecteixi els somnis d'un poble.
La tradició ha marcat el ritme de les activitats.
Podem assistir als actes religiosos i a d'altres d'esbarjo, com són el ball de gala i rock, els sopars als
carrers, les havaneres i el correfoc. Els últims anys
s'hi han afegit altres actes divertits i interessants,
com ara el sopar d'homes i dones, l'exhibició de cotxes d'època, la mostra d'art i el ball de l'escuma.
La il·lusió i dedicació dels vilatans aconsegueix que
cada any s'endeguin altres activitats noves. La Festa
Major és el mirall d'un poble, acosta’t i mira.

ACTIVITATS RELIGIOSES
DIJOUS, 14 D'AGOST
12 h.
20 h.

Gran repicada de campanes
Missa vespertina

DIVENDRES, 15 D'AGOST
9 h.
12 h.

Missa resada
Missa solemne

DISSABTE, 16 D'AGOST
12 h.

Missa de difunts

ACTIVITATS
DISSABTE, 9 D'AGOST
17 h.

14è Torneig de petanca

DIUMENGE, 10 D'AGOST
9 h.

7è campionat de natació
De dilluns 11 a dijous 14 d'agost, Torneig
d'escacs al Poliesportiu

DIJOUS, 14 D'AGOST
18 h.
19 h.
19 h.
21 h.
22 h.
22 h.
23,30 h.

Gimcana, al passeig del Roure
Inauguració de la Mostra d'Art
10è Aniversari Slalom del Quinto
Pregó de la Festa Major
Sopar al carrer St. Isidre
Sopar al carrer Montseny
Concert de Rock

DIVENDRES, 15 D'AGOST
10 h.
13 h.

Xocolatada al carrer Montseny
Exposició de cotxes d'època i motos
Harley
13 h.
Actuació del grup cultural La Gralla
19 h.
Partit de futbol
21,30 h. Sopar d'homes i sopar de dones
23,30 h. Ball Popular
DISSABTE, 16 D'AGOST
9 h.
6è torneig de tenis taula
10 h.
Xocolatada al carrer Santa Maria
18 h.
Espectacle d'animació infantil
21 h.
Sopar al carrer Santa Maria
22,30 h. Cinema a la fresca
24 h.
Correfoc
DIUMENGE, 17 D'AGOST
12 h.
Festa de l'escuma
18 h.
Berenar al carrer Sant isidre
18,30 a 21,30 h. Scalèxtric al Poliesportiu
21 a 24 h. Festa Jove. Caminada de por
22 h.
Cantada d'havaneres
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PLENS MUNICIPALS

Sessió constitutiva del
nou ajuntament
14 de juny de 2003
La Secretària Interventora estableix l'ordre de
punts a seguir per procedir a la constitució del
nou Ajuntament, de conformitat amb el que
disposa la legislació electoral vigent.
Constitució de la Mesa d'Edat: La Mesa
d'Edat és constituïda pel regidor electe de
major edat, Sr. Ramon Batlle i Gelabert, que
actua com a President, pel regidor electe de
menor edat, Sr. Albert Guilera i Planas, i per la
Secretària de la Corporació. El President
declara oberta la sessió per a la constitució de
l'Ajuntament de la Palma de Cervelló
Acreditació dels Regidors electes davant la
Mesa d'Edat: La Secretària notifica que ha
rebut les certificacions trameses per la Junta
Electoral de Zona relatives als regidors que
han resultat electes en aquest municipi i crida
de forma individualitzada a cada regidor electe per tal que acrediti la seva personalitat. El
Regidors electes son:
Josep Maria Llop i Rigol (CiU)
Maria Lluïsa Homs i Jané (CiU)
Albert Guilera i Planas (CiU)
Jordi Segura i Tejedor (CiU)
Mª Beatriz Gallego i Rico (CiU)
Núria Casamada i Humet (CiU)
Joan Gràcia i Minguell (ELP-PSC)
Pilar Joaniquet i Anmella (ELP-PSC)
Roser Cabero i Moré (ELP-PSC)
Ramón Batlle i Gelabert (CPLC)
Christian Riverola i Romero (ERC)
Jurament o promesa del càrrec de Regidors: Desprès que els regidors electes
expressin que no estan afectats per cap
causa d'incompatibilitat prevista per la Llei
Orgànica del Règim Electoral General, es procedeix al jurament o promesa de respecte i
acatament a la Constitució i a l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya de cada un del
regidors.
Elecció de l'Alcalde del municipi, acceptació
del càrrec i jurament o promesa: Es presenten com a candidats a alcalde els caps de llista dels Grups de CiU i ELP-PSC, els senyors
Josep Maria Llop i Rigol i Joan Gràcia i
Minguell, respectivament. A continuació es
procedeix a la votació d'elecció d'alcalde, mitjançant el procediment de votació nominal. El

Sr. Josep Maria Llop obté 6 vots (procedents
dels 6 regidors de CiU), el Sr. Joan Gràcia obté
3 vots (procedents dels 3 regidors de ELPPSC) i els Srs. Batlle i Riverola s'abstenen.
És elegit alcalde per majoria absoluta de vots,
en la primera votació, el Sr. Josep Maria Llop
i Rigol, que accepta el càrrec i formula la promesa, per imperatiu legal, de respecte i acatament a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Explicació de vot dels portaveus dels diferents grups municipals: El Sr. Alcalde cedeix
la paraula als portaveus dels diferents grups
municipals amb la finalitat de fer, si així ho
desitgen, una explicació del seu vot.
Intervenen, per aquest ordre el portaveu del
grup Entesa per la Palma-PSC, Sr. Gràcia, el
representant del grup Per la Concòrdia, Sr.
Batlle i el representant d'Esquerra
Republicana de Catalunya, Sr. Riverola. Per
últim, el Sr. Alcalde pren la paraula i ofereix el
seu discurs d'investidura.

Sessió extraordinària
11 de juliol de 2003
L'Alcalde dóna compte i informa:
1. De la resolució de la directora general
d'Administració Local de la Generalitat de
Catalunya, per la qual es designa el Sr.
Josep González i Ballesteros SecretariInterventor de l'Ajuntament de la Palma de
Cervelló.
2. Del decret de l'alcalde de data 16 de juny
relatiu al cartipàs municipal.
3. De l'acord de la Comissió de Govern de
data 4 de juliol de 2003 acceptant una
subvenció de l'Àrea de Joventut de la
Diputació de Barcelona per un import de
600 Euros, pel concepte de Vacances
amb acció.
4. De l'acord de la Comissió de Govern de
data 4 de juliol de 2003 acceptant una
subvenció de l'Àrea de Cultura de la
Diputació de Barcelona per un import de
180 Euros, per la realització d'activitats i
programes de foment de la lectura.
El Ple de la Corporació aprova:
1. Crear les següents Comissions informatives: Comissió informativa especial de

2. Fixar les sessions ordinàries del Ple el
segon divendres hàbil dels mesos de
gener, març, maig, juliol, setembre i
novembre a les 8 del vespre. Voten a favor
CiU i ELP-PSC. Vota en contra CPLC.
Abstenció de ERC.
3. Designar representant municipal al
Consell Escolar del CEIP "El Solell" a Maria
Lluïsa Homs i Jané i designar representant municipal a l'ADF (Associació
Defensa Forestal) a Albert Guilera i Planas.
Voten a favor CiU, CPLC i ERC i s'absté
ELP-PSC
4. Constituir els grups polítics municipals de
Convergència i Unió, Entesa per la PalmaPartit dels Socialistes de Catalunya,
Candidatura per la Concòrdia i Esquerra
Republicana de Catalunya i prendre coneixement del seus respectius portaveus:
Albert Guilera per CiU, Joan Gràcia per
ELP-PSC, Ramon Batlle per CPLC i
Christian Riverola per ERC.
5. Establir les retribucions brutes anuals de
l'alcalde i regidors. L'alcalde tindrà una
retribució bruta de 34.000 euros anuals,
amb una dedicació mínima de 37,5 hores
setmanals. Els regidors Maria Lluïsa
Homs i Albert Guilera tindran una assignació de 200 euros per assistència a
Comissions de Govern (està previst que
es celebrin 22 Comissions de Govern a
l'any). Els regidors Jordi Segura, Beatriz
Gallego i Núria Casamada tindran una
retribució de 2.200 euros anuals i una
dedicació mínima de 10 hores setmanals.
Addicionalment, tots els regidors, excepte
l'alcalde i els membres de la Comissió de
Govern, percebran 18 euros per assistèn-

cia a Plens i 30 Euros per assistència a
Comissions Informatives. Voten a favor
CiU, vota en contra ERC, s'abstenen ELPPSC i CPLC.
6. Delegar en la Comissió de Govern les
competències atribuïdes al ple que no tinguin caràcter indelegable. Tots el grups
voten a favor.
7. La forma de donació de compte dels
acords de la comissió de govern i de les
resolucions de l'alcalde, a efectes del control i fiscalització pel ple. Tots el grups
voten a favor.
8. Aprovar el canvi de destinació de la subvenció inclosa en el Pla Únic d'Obres i
Serveis de Catalunya (PUOSC) per l'any
2003, per un import de 196.731,89 euros,
destinant la subvenció a l'arranjament de
l'estretor de la corba de la plaça de
l'Església de la carretera BV-2421, en
substitució del projecte d'arranjament de
l'Av. Catalunya entre la benzinera i la plaça
de l'Església. Voten a favor CiU, CPLC i
ERC. Vota en contra ELP-PSC.
9. Acatar la sentència dictada pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya que
resol un contenciós-administratiu interposat per l'empresa "Concesionaria Barcelonesa, S.A." contra l'Ajuntament de
Cervelló, i que és favorable als interessos
del nostre municipi. Voten a favor tots els
grups municipals.

Sessió extraordinària i
urgent
11 de juliol de 2003
Sotmesa a votació la urgència de la sessió,
aquesta resulta declarada per unanimitat del
membres consistorials presents.
El Ple de la Corporació aprova el reconeixement extrajudicial de diverses despeses efectuades per l'anterior Equip de Govern, per un
import total de 42.140,59 euros, sense que es
disposés de crèdit disponible adequat i suficient dins del pressupost municipal vigent
per poder afrontar-les. Voten a favor CiU,
CPLC i ERC. S’absté EPL-PSC.

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

comptes, Comissió informativa especial
de traspassos, Comissió informativa permanent sobre planificació urbanística,
Comissió informativa especial per a la
redacció del procés selectiu per a la provisió com a funcionaris de les places de
vigilants municipals i Comissió informativa especial per a la creació de mecanismes de resposta front situacions d'emergències o d'alt risc personal i material
en el municipi. Cada comissió la integraran l'alcalde, tres regidors del Grup municipal de CiU, un del grup municipal
d'Entesa per la Palma-PSC, un del grup
municipal de la Candidatura per la
Concòrdia (CPLC) i un del grup municipal
de ERC. Voten a favor tots els grups
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APUNTS D’INTERÈS

SANITAT RESPON

VOLUNTARIS PER LA LLÉNGUA

Ara podem resoldre qualsevol dubte relacionat amb
la salut, així com hàbits de vida saludables, guia de
centres sanitaris, farmàcies, etc.
Tot això només trucant al telèfon 902 111 444 o bé en
http://www10.gencat.net/catsalut/cat/servcat_24h.htm

AJUTS AL LLOGUER
D’HABITATGES
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El Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya té OBERTA la convocatòria
d'Ajuts al lloguer de l'habitatge per a determinats
col·lectius, inclosos els següents supòsits:
a. Famílies nombroses.
b. Pare o mare amb fill/s menors a càrrec i/o fills
majors d'edat amb disminució igual o superior al
33%.
c. Dones que hagin patit violència en els darrers 3
anys.
d. Persones majors de 65 anys que viuen soles.
e. Persones majors de 65 anys que viuen amb persones amb disminució de grau igual o superior al
33%.
L' import de l'ajut serà equivalent al 50% de la renda
mensual de lloguer, amb un màxim de 100 euros
mensuals.
El període màxim subvencionat és de 4 mesos i l'import màxim de l'ajut per unitat arrendatària és de
400 euros.
Per a més informació, ens podem adreçar al 012 o
bé per Internet a: http://www.gencat.net/benestar/ o
http://www.cat365.net/inici/.

AJUTS A LES FAMÍLIES AMB
INFANTS MENORS DE 3 ANYS I
PER A FAMÍLIES NOMBROSES AMB
INFANTS MENORS DE 6 ANYS
Està oberta la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a les famílies amb infants menors de 3 anys
i per a famílies nombroses amb infants menors de 6
anys, per tal de contribuir a fer compatibles les responsabilitats familiars amb les obligacions laborals.
Aquests ajuts són universals, no sotmesos al nivell
d'ingressos de la unitat familiar.
Consisteix en un ajut econòmic de 525 euros per
infant menor de 3 anys i, en cas de famílies nombroses, de 600 euros per infant menor de 6 anys.
En ambdós casos l'ajut s'atorgarà amb independència
que hi hagi altres germans que se'n puguin beneficiar.
Termini de sol·licituds: fins 31 de desembre de 2003
Per a més informació podem adreçar-nos al 012 o
http://www.gencat.net/benestar/03-06

L'objectiu de "Voluntaris per la llengua" és l'aprenentatge del català i la integració de persones nouvingudes.
Impulsat pel Departament de Cultura, l'Institut Català
del Voluntariat i la Secretaria per a la Immigració de la
Generalitat de Catalunya, el programa "Voluntaris per
la llengua" vehicula les iniciatives de les entitats culturals i de voluntariat en la creació de parelles lingüístiques, en què el voluntari comparteix unes hores de
conversa en català amb la persona que vol aprendre
a parlar-ho.
Voluntaris per la llengua és un projecte de participació lingüística que posa en contacte voluntaris que
vulguin destinar una hora a la setmana (durant un
mínim de 10 setmanes) a conversar en català amb
alumnes dels cursos de català que necessiten
reforçar l'aprenentatge de la llengua catalana.
Són molts els alumnes que aprenen català a les aules
i que necessiten complementar el seu aprenentatge
de la llengua oral. A més de poder practicar la llengua
al carrer, als alumnes dels cursos de català els va bé
que els ajudin a superar la possible inseguretat que
provoca l'aprenentatge d'una nova llengua. Voluntaris
per la llengua és una manera de facilitar aquest contacte personal entre un parlant del català i un alumne
disposat a reforçar l'aprenentatge fet a l'aula.
Amb aquesta iniciativa, a més de facilitar als alumnes
un interlocutor per poder conversar en català, es vol
incidir en els hàbits lingüístics dels catalanoparlants i
consolidar la idea que el català és i ha de ser, llengua
d'acollida.
Les entitats que vulguin adherir-se al programa
"Voluntaris per la llengua", han de signar un compromís que inclou els aspectes següents:
1. Promoure i facilitar la participació de les persones
i entitats associades en el programa "Voluntaris
per la llengua".
2. Vetllar perquè el català sigui la llengua habitual en
les activitats pròpies de la entitat i en la comunicació amb les persones immigrades.
3. Promoure la incorporació de les persones nouvingudes a les entitats com a factor clau de convivència en el país.
Per a més informació cpnl@cpnl.org
Telèfon de contacte: 012

AGENDA

LA BÚSTIA

AGOST
02/08
15/08
15/08
24/08

Travessa d'Estiu: Organitza CELP (Grup
Excursionista La Palma).
Sortida de Geganters i Grallers a la Palma
de Cervelló.
Sortida de la colla de Bastoners a la Palma.
Sortida de Geganters i Grallers a Vilanova
del Vallès.

SETEMBRE
01/09
al 10/09 Casal de Setembre. Inscripcions al
Poliesportiu.
01/09
al 10/09 Curset de Natació. Inscripcions al
Poliesportiu.
04/09
Sortida de la Colla de Bastoners a
Torredembarra, on se celebra la festa
Major Gran.
08/09
El Grup de Cantaires reemprèn els
assaigs, cada dilluns, a les 10 del vespre, a
l'Aliança. Està obert a tothom qui vulgui
participar-hi.
11/09
Partit de Futbol solidari a la Palma:
Organitza UE La Palma i La Palma Solidaria.
11/09
al 14/09 Segon Torneig de Bàsquet Cadets, organitzat per la Penya Barcelonista La Palma.
20/09
Sortida de la Colla de Bastoners per la
festa Major de Sta. Magdalena a
Esplugues de Llobregat.
OCTUBRE
02/10
03/10
26/10

Inici Palmalliga. Inscripcions al Poliesportiu.
Comencen els assaigs de la coral infantil,
cada divendres a les 18:00 hores, a
l'Aliança Palmarenca.
Sortida dels Geganters i Grallers a
Cervelló (trobada del Baix Llobregat).
La 1a. setmana d'octubre es farà
l'ESCAMPADA (campament bianual), organitzat pel CELP.
A partir d'aquest mes, els dissabtes al
matí, comencen els assaigs a de balls
populars a l'Aliança Palmarenca.

NOVEMBRE

7/11
09/11
29/11

El grup de Teatre té previst posar en escena una nova obra de teatre.
Sortida de Geganters i Grallers de la
Palma a Sant Celoni (40 anys de gegants).
El Pélac té prevista una caminada popular
juntament amb el CELP i el grup de La
Gralla.
Sortida de Geganters i Grallers de la
Palma a Sant Sadurní d'Anoia.

Qualsevol persona o entitat de la Palma pot
adreçar escrits per a ésser 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 tinguin més de
20 línies a màquina.

Des de la urbanització
“Can Vidal”
En primer lloc, volem donar la benvinguda al nou
govern municipal de CiU, en aquesta segona oportunitat, i agrair el fet d'haver-nos proposat continuar
amb aquesta petita col·laboració des del nostre nucli
d'habitatge.
Dit això, és adient recordar els principals temes pendents entre la nostra Entitat i els diferents governs
municipals que s'han alternat des de la independència del nostre municipi.
Malgrat les bones intencions verbals d'uns i d'altres,
tan sols es va dur a terme un primer contacte amb el
senyor Llop i alguns tècnics municipals, el 26.06.00,
amb el resultat de convenir una segona reunió per tal
de continuar les converses, la qual ja no va portar-se
a terme. Amb el govern del senyor Obiols, ni això.
El llistat dels temes plantejats per part nostra, sense
cap resposta o amb una proposta municipal sense
una solució efectiva, és el següent:
a) Connexió de la xarxa de clavegueram existent a la
urbanització al col·lector general, procedent de
Fontpineda.
b) Planificar i executar la zona de defensa contra
incendis.
c) Restauració del dipòsit d'aigua que alimenta la
urbanització i algunes finques del veïnat.
Tanmateix cal substituir dos dipòsits de "fibraciment" que, com és sabut, tenen un component,
l'amiant, perillós per a la salut pública.
d) Acord per la senyalització dels carrers de la
Urbanització.
e) Tramitació d'una parada del bus, en sentit ascendent.
f) Acord per la construcció d'un col·lector d'aigües
pluvials procedents dels carrers de la urbanització
i que actualment van a parar a plena carretera BV2421.
g) Rectificació de l'amplada del carrer Cerdanya.
h) Rectificar la denominació d'algun nom de carrer
duplicat.
i) Recentment hem d’afegir-hi la manca de cobertura del canal 51 de la TV local.
La major part del nostre veïnat vol la incorporació
definitiva del nostre "barri" al poble de la Palma, amb
els mateixos drets i obligacions. Ni més ni menys!
A partir d'ara, tenim uns quatre anys per endavant.
Veurem el que tots plegats serem capaços de fer.
Ramon Batlle i Gelabert
President de l'Entitat de Conservació de Can Vidal
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T’HAS ADONAT QUE...?

TELÈFONS D’INTERÈS

La bústia de l´Avda. Catalunya que
obstaculitzava el pas dels vianants
ja no hi és i s'hi ha posat una de
nova a la confluència dels carrers
Cadí cantonada Avda. Catalunya.

Ajuntament de la Palma de Cervelló
Vigilants Municipals
Jutjat de Pau
Registre Civil
Consultori la Palma
Casal d´Avis
Serveis Socials
Biblioteca
Escola Pública "El Solell"
Poliesportiu Municipal
Camp de fútbol

Des del dissabte 26 de juliol es va
començar a netejar les clavegueres
de la Palma per tal de detectar possibles fuites, arreglar arquetes i evitar que, en el cas de pluges importants, s'embussin i puguin crear
problemes.
S'han iniciat els tràmits que han de
conduir a la creació d'una llar d'infants MUNICIPAL.
Comptem amb un nou responsable
de la Prefectura de Vigilants, el Sr.
Juan Antonio Díaz López.
L'Ajuntament s’ha reunit amb diverses conselleries, com la de Medi
Ambient; Benestar i Família;
Política Territorial i Obres
Públiques; Governació; Ensenyament; Economia i Finances; Treball,
Indústria, Comerç i Turisme;
Justícia i Interior i un llarg etc. de
visites, per tal d'endegar nous projectes.
La Palma compta amb un nou
secretari, el Sr. Josep González i
Ballesteros, que ha deixat voluntàriament la seva destinació anterior
per donar suport tècnic a l'Ajuntament de la Palma.
S'han paralitzat les obres de les
voreres perquè puguin instal·lar-s’hi
les terrasses i puguem gaudir tots
d'un refresc a l'aire lliure durant
aquest estiu.
S'han tapat els forats importants
que estaven situats al final del
Camí del Roure i que feien difícil
accedir a la Carretera BV-2421.
El cap de setmana del 19 al 20 de
juliol s'han celebrat les 24 hores de
futbol sala a les instal·lacions del
Poliesportiu Municipal, organitzat
per la Unió Esportiva la Palma.
L’Ajuntament ha pres mesures per
tal de posar fi als sots dels carrers
de la Palma.
La Generalitat va premiar els
comerços catalans de més de 100
anys i la Palma va estar representada per l’ESTANC, que té 140 anys
d’antiguitat.
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SERVEIS
Sorea
Fecsa
Telefònica Informació
Bombers (Sant Feliu)
Ambulància
Servei Municipal de Recaptació
CAP Urgències
Farmàcia
Creu Roja
Parròquia Santa Maria
El Patufet
La Cuca Fera

93 672 10 14
93 631 27 27
11818
93 666 10 80
061
93 663 19 23
93 650 08 12
93 672 00 23
93 660 19 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
Creu Roja Local
El Pèlac (grup mediambiental)
Germandat de Sant Isidre
Grup de Cantaires
Grup de Diables
Grup de Teatre
Junta del Cementiri
La Gralla
La Palma Solidaria
M.A.I.L.P
Penya Barcelonista la Palma
Taekwondo "Chois Wang II"
Unió Esportiva la Palma

atenció ciutadana

93 672 01 89
93 672 10 77
93 672 02 03
93 672 01 83
93 672 00 79
93 672 05 70
93 672 06 50
93 672 00 78
93 672 08 10
93 672 09 52
93 672 01 06
93 672 00 60
93 672 10 93
93 672 08 45
93 672 00 89
93 672 01 95
93 672 06 47
93 672 03 95
93 650 22 21
93 672 01 88
93 672 05 03

Joan Tintoré
Francesc-Xavier Bru
Francesc Cortés
Antonio Fernández
Núria Casamada
Jordi Moreno
Miquel Farga
Salvador Rigol
Josep Ma. Busquets
Xavier González
Àngel Aguilar
Esteve Fisas
Javier Lahoz
Joaquim González
Joaquim Obiols
Montse Font
Ma. Àngels Saldaña
Xavier Planas
Fernando Pérez
David Muñoz
Valentí Vilalta

emergàncies

Visita la web de l’Ajuntament de la Palma

www.lapalma.diba.es

