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Il·lusions assegurades
Acabem d’iniciar un
nou mandat (20192023) dins d’una dècada complicada, on tenim un repte majúscul.
Individualment, col·lectivament, socialment, políticament, ambientalment, econòmicament, hem d’esmerçar molts
esforços per capgirar una tendència que ens
pot portar a una situació sense retorn.
Ambientòlegs, ecòlegs, economistes, antropòlegs,
sociòlegs ens adverteixen que el medi ambient, la
societat del benestar i tots els drets adquirits en
els últims temps es troben en greu perill, en retrocés, que, en alguns casos, pot ser irreversible.
El nostre entorn està amenaçat per la contaminació atmosfèrica, pel canvi climàtic i per la pèrdua
greu de biodiversitat i també posa en perill la nostra llibertat, la dignitat i els drets fonamentals de
l’esser humà.
A la vegada, però, se’ns planteja una dècada de
reptes engrescadors. Només des de les polítiques de proximitat, sensibles a la realitat i a totes
aquestes situacions tan delicades, podem aportar
solucions. Hem de posar a disposició de tothom
les bones pràctiques, les nostres idees, els nostres
esforços i recursos i hem de posar una llum d’esperança a aquesta situació. Però ens cal l’acompanyament dels palmarencs i palmarenques per
reflexionar, per treballar i per actuar, per fer possible el que és un desig universal: “revertir aquesta
situació i lluitar per un món més sostenible, una
societat més justa i una vida més digna, per a nosaltres mateixos i, sobretot, per als joves i per als
que han de venir”.
I tot comença amb petites accions, a casa, al carrer, als pobles, cada dia...
L’ús del transport públic, la classificació correcta
dels residus, l’ús de bosses reutilitzables, l’entesa
i empatia amb els nostres veïns, el respecte pels
nostres espais públics, compartir respectuosament els espais verds, perseguir les injustícies, repartir equitativament els recursos, participar de la
vida col·lectiva, etc., accions que hauríem d’incorporar al dia a dia.
Aquests petits gestos individuals han de guiar les
polítiques municipals dels nostres pobles i les lleis
del nostre país.
El gran repte dels ajuntaments és oferir espais, eines,
recursos, per fer possible aquestes accions pel canvi.
L’esforç, la lluita, el treball i la il·lusió estan assegurats. Posem-nos tots a treballar, tenim motius i els
objectius són engrescadors.
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Nou consistori
Les eleccions municipals del 26 de maig de
2019 a la Palma van tenir un percentatge de
participació del 73,12%.
El dia 15 de juny es va celebrar el ple de
constitució de l’Ajuntament de la Palma. El
nou consistori va quedar format per cinc regidors de La Palma Sempre, quatre de Junts
x la Palma, un d’ERC i un del PSC. El Sr. Xavier
González va ser escollit alcalde per als propers quatre anys, amb els vots a favor de LPS
i del PSC.

Els regidors del consistori
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Cartipàs Municipal
Algunes mesures organitzatives integrants del cartipàs municipal del mandat 2019-2023:
Constitució de comissions informatives

•
•
•
•
•

Especial de Comptes
Permanent sobre planificació urbanística i
ordenació territorial
Especial sobre el procés de segregació
municipal
Comissió de participació
Comissió deliberant

La comissió especial de comptes exercirà les
competències legalment reservades i la resta actuaran dins de l’àmbit material de la seva definició.
Periodicitat de les sessions dels òrgans col·legiats

•
•

Ple: segon divendres dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre (inici a les 18.30 h).
Junta de Govern Local: primer i tercer dimarts (inici a les 09.00 h)

Comissió Deliberant
La comissió es constitueix com l’òrgan permanent
de coordinació del govern municipal i assistència
a l’alcalde, sense perjudici de les competències
pròpies o delegades a la junta de govern local.
Comissió de Participació
És funció de la comissió de participació assessorar l’alcalde en les qüestions d’ordre del ple municipal i, en especial, emetre la seva opinió quant
a la celebració de sessions plenàries fora de la
Casa de la Vila, presentar mocions al ple, tractar i
rebre informació sobre el desenvolupament dels
projectes i propostes d’interès general per al poble i sobre la programació general de l’actuació
municipal.
Règim de dedicació i retribució dels membres
corporatius
Únicament, l’alcalde tindrà dedicació parcial, amb
una jornada equivalent a l’ordinària dels funcionaris de l’Administració General de l’Estat. La seva
retribució serà, en import brut anual, de 35.000
euros/l’any. L’import brut anual es distribuirà en
dotze pagues mensuals iguals. Les retribucions

es meritaran per dies naturals i es liquidaran per
mesos vençuts. A la finalització del mandat, si l’alcalde resultés reelegit, mentre el ple no es pronunciï al respecte, seguirà percebent les seves
retribucions fins que el ple no fixi un nou acord
sobre aquesta matèria.
Es fixen les assistències següents per sessió, per
la participació en òrgans col•legiats dels regidors
sense dedicació:

•
•
•

•

Ple: 105 euros
Junta de Govern Local: 53 euros
Comissions Informatives (especial de
comptes i permanent sobre planificació
urbanística i ordenació del territori): 53 euros
Comissió deliberant: 250 euros

Per cada regidor i mes natural, es percebrà un
màxim de tres assistències a la comissió deliberant.
Assignacions als grups municipals
Les assignacions econòmiques previstes per als
grups municipals seran de 630 euros/l’any per
grup i 105 euros/l’any per regidor. Els portaveus
de cada grup presentaran una instància dins de
l’any natural en la qual indicaran el compte corrent
on cal procedir a fer la corresponent transferència.
Aquesta mesura s’aplicarà a partir del 2020.

Representants municipals
CONSELL ESCOLAR CEIP EL SOLELL
Maria Rosa Escobar Olivas
CONSELL DE DONES DEL
BAIX LLOBREGAT
Maria Rosa Escobar Olivas
ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL
Xavier González Alemany
CONSORCI DE NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA
Maria Rosa Escobar Olivas
CONSELL DE TURISME DEL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT
Daniel Muxi Hernández
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Àrea de Benestar Social
Des de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de la Palma, es treballa en xarxa
per una Palma plena d’oportunitats, cohesionada, solidària i inclusiva, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la seva gent des d’una perspectiva transversal,
comunitària i de promoció de la salut biopsicosocial.
El nostre és un model preventiu i de promoció de l’autonomia plena de les persones i, per això, hem
continuat desenvolupant programes, plans i projectes i n’hem impulsat de nous amb el suport de la
Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Com a novetats d’aquest 2019, hem de destacar:
ÁÁ L’aprovació del nou reglament Prestacions
econòmiques de caràcter social, aprovat
pel ple en data 10 de maig. Aquest text reglamentari s’ha adoptat amb l’objectiu que
els ajuts d’urgència atorgats per part de
Serveis Socials s’atenguin seguint criteris
comuns i consensuats per part dels municipis adherits que formen l’Àrea Bàsica del
Consell Comarcal i actualitza el reglament
vigent, que es va aprovar el 2011.
ÁÁ Amb un cost previst de 16.800 € fins al 31
de desembre d’enguany, hem donat continuïtat al Programa d’Arranjaments a vuit
llars de persones amb discapacitat i/o dependència funcional per facilitar-los la vida
diària als seus domicilis.
ÁÁ Just abans de finalitzar l’any, haurem implementat també la Targeta moneder com
a sistema d’ajut a les compres d’aliments
per a persones i famílies que es trobin en
situació d’especial vulnerabilitat per motius
econòmics i socials.
ÁÁ El programa Els Serveis Socials, més a prop
s’adreça a persones de més de 80 anys i
consisteix en visites domiciliàries preventives de situacions de risc o vulnerabilitat i
aïllament social.
ÁÁ Els Plans d’Ocupació Treball i Formació per
a la contractació de dues dones auxiliars de
la llar que s’han incorporat a treballar al SAD
municipal ha permès ampliar el nombre de persones beneficiàries dels serveis d’ajut a domicili
amb dues jornades completes i durant un període de 6 i 12 mesos, respectivament.

Igualtat
Espai Dona
El mes de novembre s’han reprès els tallers de l’Espai Dona.
Són tallers adreçats a totes les dones de la Palma i ofereixen un espai acollidor
que permet l’autoconeixement i el suport mutu.
Es treballa amb diferents metodologies, tant artístiques com corporals.
Podeu consultar la programació al Facebook d’Igualtat o de l’Ajuntament, o
facilitar el vostre correu a l’Ajuntament i us enviarem la programació cada mes.
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Igualtat
25N Dia contra la violència masclista
La tarda del 25 de novembre, Dia contra la Violència Masclista, es van fer tot un seguit d’accions a la
plaça de l’Església. D’entrada, es va llegir el manifest del Dia contra la Violència Masclista; després, es
van encendre 52 espelmes, una per cada dona assassinada l’any 2019, i amb les espelmes es va formar
un llaç al terra de la plaça. Es va penjar un llaç lila que havien teixit les dones del Casal de la Gent Gran,
se’n va penjar un altre a l’Ajuntament i un altre al Casal; després es va fer una plantada de 52 llavors de
violeta, una en cada torreta.
Per acabar, hi va haver una actuació del grup London Show.
Durant tota l’estona es va fer un taller de pancartes i tothom que va voler va poder gaudir d’una bona xocolatada
calenta a càrrec de les dones del Casal de la Gent Gran.
A partir del 22 de novembre va començar una campanya de
difusió de la línia 900 900 120, d’atenció a dones en situació
de violència masclista, a través de diferents comerços de
l’ACEP, al mateix temps que es pot veure una exposició de
fotografies del concurs “Estimar no fa mal” al Punt Jove.

Ocupació
Cursos a l’Aula Pasqual Ollé
Dins l’àmbit de la formació, durant l’any, es fan dos cursos d’alfabetització mediàtica mitjançant la metodologia FACEPA. Es tracta d’un curs per a un grup de persones adultes de 16 hores de durada, organitzat
en 10 sessions d’una hora i mitja.
Està subvencionat per l’Ajuntament de la Palma i un dels principals objectius d’aquest curs és donar
eines per aprendre, per un/a mateix/a, a moure’s per internet i interpretar la informació de manera crítica per tal d’arribar a ser gestors/es de la informació i no simples receptors/es.

Les persones participants són persones adultes que es troben en processos d’aprenentatge inicial i realitzen un aprenentatge instrumental de les TIC.
Dins l’àmbit d’ocupació es farà al Servei Local d’Ocupació, ubicat també a l’Aula Pasqual Ollé, un calendari de tallers subvencionats per la Regidoria d’Ocupació de l’Ajuntament amb l’objectiu de dotar
d’eines els usuaris i usuàries per gestionar millor el procés de recerca o millora de feina.
Els participants són persones en recerca activa de feina o en un procés de millora de l’ocupabilitat que
volen adquirir coneixements i eines per iniciar un pla d’acció que els porti a assolir el seu objectiu: la
incorporació al mercat laboral o la millora del seu lloc de treball.
Els tallers d’orientació laboral que s’han fet l’any 2019 són els següents:
ÁÁ Mes de juny: NOUS TEMPS, NOVES EINES, taller per millorar i adaptar les eines utilitzades per a
la recerca de feina (currículum eficient, perfil professional, autocandidatura) al mercat de treball
actual.
ÁÁ Mes de novembre: 45.0 RENOVA’T, taller per treballar
l’autoconeixement i crear un perfil professional d’èxit.
Fer de l’experiència la millor de les eines per afrontar
un bon procés de recerca i millora de l’autoestima.
Tots els cursos són gratuïts. Més informació a:
AULA PASQUAL OLLÉ
Punt Tic
Servei local d’ocupació
Tel. 93 672 20 64 C/ Sant Jordi, 1
Regidoria de Noves Tecnologies i Regidoria d’Ocupació
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Joventut

Projecte ‘Tardes joves al Punt Jove la
Palma’

Nou Pla Local de Joventut 2020-2025
Què és un Pla Local de Joventut?

Des de l’Ajuntament s’ha treballat perquè els i
les joves puguin incidir en la presa de decisions
sobre les polítiques que els afecten, al mateix
temps que aquest procés també ha estat clau
per fomentar la cultura participativa i l’impuls
d’espais juvenils i de participació, com la consolidació de l’obertura, totes les tardes (de 16 a 20
h), de l’Espai PIJ-espai polivalent mitjançant el
projecte “Tardes joves al Punt”, que es va iniciar
el mes de març de l’any 2011.

En l’àmbit teòric i formal, és un document públic
que analitza les necessitats juvenils per marcar
les vies d’actuació més adequades per als joves
i poder planificar les polítiques de joventut tenint
en compte els diferents aspectes de la vida del
jove (educació, cultura, salut, habitatge, feina,
oci...). En l’elaboració del pla, hi tindran veu diferents sectors de la població, a través d’un procés
participatiu, tant per part dels joves com de diferents agents socials, de les entitats i de l’Ajuntament.
En l’àmbit més informal, és una bona oportunitat i un bon moment per decidir entre tots el
camí que haurien de seguir les futures accions
adreçades als joves del municipi. Per això, ens
agradaria que participéssiu en aquest procés de
decisió.

Aquest projecte és un dels que formen l’actual
Pla Local de Joventut i es tracta d’oferir i consolidar un espai de manera continuada per a la població jove del municipi durant totes les tardes.
Es pretén potenciar l’autonomia i els projectes
personals, que puguin disposar d’aquest espai
per a la realització de les accions per al desenvolupament de les polítiques locals de joventut
del municipi i promoure la participació dels joves.

Aquest hivern es pretén enllestir la part de diagnosi de la realitat juvenil del municipi, per poder
començar després la segona part de disseny de
programes, activitats i priorització d’àmbits d’actuació.
A final d’any tindran lloc al PUNT JOVE grups de
discussió-debat entre joves del municipi i diferents agents socials, per començar a extreure les
línies principals d’actuació que hauran de marcar
el futur Pla Local de Joventut de la Palma.
Els joves de la Palma que vulgueu participar en
aquest procés de participació i poder dir-hi la
vostra heu de passar pel Punt Jove i apuntar-vos,
trucar per telèfon o enviar un correu electrònic,
indicant a l’assumpte: Pla Local.
Grup 1.- Cicle Superior i ESO
Grup 2.- Més grans de 16 anys

Dins d’aquest projecte, la sala d’estudi i reforç
escolar és un dels serveis per poder realitzar les
tasques acadèmiques. D’aquesta manera, es dinamitza l’espai per a aquells adolescents i joves que:

• volen utilitzar l’espai com a sala d’estudi.
• a l’hora d’estudiar necessiten un acompanyament. Poden comptar amb un suport
acadèmic i educatiu per part d’un dinamitzador/a.

És el moment de dir-hi la teva
Punt Jove La Palma
C/ Sant Jordi, 1 – 08756 La Palma
Tel.: 93 672 20 64
Facebook: Punt Jove la Palma-Assessoria Jove
Instagram: puntjove_lapalma
Correu: masrmn@diba.cat

El servei de sala d’estudi i reforç escolar s’ofereix
els dilluns, dimarts i dijous, de 17.00 a 20.00 h, i
es dirigeix al cicle superior de Primària i adolescents i joves de 12 anys en amunt.
El Punt d’Informació Jove compta també amb altres serveis a l’abast dels joves:

•
•
•
•
•
•

Assessoria jove
Antena jove d’ocupació
Tauler d’anuncis
Programa d’activitats, tallers i concursos
Punt TIC, amb internet i wifi gratuïtes
Suport a entitats
+ info: Punt Jove la Palma / Tel. 93 672 20 64
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Educació
Espai Familiar, infants de 3 a 5 anys
El 8 d’octubre passat es va iniciar un projecte nou
de suport a les famílies.
Es tracta d’un espai de trobada setmanal, de 15 a
17 h, a l’escola El Solell, on es parla de temes de
criança amb un grup de famílies amb fills i filles
de 3 a 5 anys.
L’objectiu és compartir un espai per pensar, dialogar, intercanviar, expressar opinions, inquietuds
i dubtes sobre temes relacionats amb els nostres
fills i filles i les seves etapes de creixement. Reflexionar entorn les pròpies actuacions, transmetre habilitats per afrontar situacions de dificultat i,
sobretot, fer xarxa entre les persones del grup, per
afavorir les relacions interpersonals i socials entre
les famílies.

Tallers Espai de Família
Aquest primer trimestre del curs escolar, l’AMPA
de l’escola El Solell i l’Ajuntament han treballat
conjuntament per tal de poder oferir un conjunt
de tallers adreçats a les famílies de l’escola.
El dijous 10 d’octubre, Alba Castellví ens va parlar
de com podem ajudar a aprendre als nostres fills i
filles i ens va explicar que per aprendre es necessiten certes condicions i capacitats que els adults
podem afavorir.
Els dijous 7 i 21 de novembre es va dur a terme
un taller d’habilitats educatives en el bon ús de
les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) en l’àmbit familiar per tal de facilitar pautes
bàsiques per aprendre a fer-ne un ús responsable
i facilitar eines i recursos per prevenir i gestionar
les situacions problemàtiques derivades de l’ús
inadequat de les TIC.

Aquest projecte té com a
finalitat ajudar
a crear i millorar els vincles familiars i
aprendre plegats.

El Consell d’Infants de la Palma fa 10 anys
El dissabte 27 d’abril, a la Font del Marge, es va fer la festa de celebració dels 10 anys del Consell d’Infants. Es va començar amb una acció de recollida de residus. Es tracta de la campanya coneguda com
Let’s Clean Up la Palma!
En aquesta festa es va voler agrair la participació i implicació de tots els infants que al llarg d’aquests 10
anys han passat pel Consell, i hi han posat el granet de sorra, o han dut a terme accions de sensibilització i conscienciació. Gràcies a la seva mirada tenim una Palma millor, més crítica i constructiva. En segon lloc, es va agrair el suport municipal per part dels polítics, que han escoltat les propostes, n’han fet
traspàs a les àrees pertinents i han fet possible que algunes tinguin implementació real. En tercer lloc,
també es va agrair en l’àmbit comunitari que el Consell, gràcies al suport de l’escola, és cada vegada
més conegut i té més reconeixement per la comunitat.
També es va establir contacte amb la Xarxa de Participació Infantil gestionada per la Diputació de Barcelona, i amb el CNIAC, que van prendre part de la festa fent una xerrada: Què és el CNIAC i la meva
experiència, dinamitzada per la vicepresidenta de la comissió adolescent, la Sra. Júlia Domènech, i la
vicepresidenta de la comissió infantil, la Sra. Roser Jurado, que van venir acompanyades de la directora
general, la Sra. Ester Cabanes, i el Sr. Jordi Muner, responsable de Planificació i Avaluació de Polítiques
i Serveis.
A continuació es va donar veu als/les
actuals membres perquè expliquessin com és el seu pas pel Consell, així
com també què s’ha estat treballant
fins ara. I, per últim, es va fer una xerrada col•loqui amb els exconsellers
que van explicar la seva experiència.
Per concloure l’acte, es va fer una festa Holi.
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Gent Gran
Cal agrair a la gent gran la seva generositat
Envellir és un procés natural que es pot viure de manera molt satisfactòria si es pren una actitud
positiva i optimista, malgrat que puguin sorgir entrebancs. És de molta ajuda ser conscients que mai
no s’és prou gran per aprendre i que es pot créixer cada dia com a persona.
Al llarg de la vida triem aquells camins que s’adiuen millor amb els nostres interessos, capacitats i
necessitats. En la vellesa és important que seleccionem, entre totes les opcions que planteja la vida,
aquelles que realment satisfacin les nostres necessitats i que siguin una font de salut i benestar
emocional.
Des de la regidoria de la Gent Gran de l’Ajuntament treballem en aquesta línia, volem que la gent
gran ocupi un espai important en la vida del nostre poble i és per això que oferim i dinamitzem
diferents activitats (tallers d’estimulació cognitiva, moviment vital, caminades, xerrades d’interès,
sortides culturals). Hi ha, però, una activitat que fem cada dos anys que valorem molt i que ens fa
especial il·lusió organitzar-la. És la Festa d’Homenatge a la Vellesa. I per què? Perquè ens connecta
dins nostre un sentiment de gratitud molt gran.
Aquest any 2019 vam voler
que els infants de 5è i 6è curs
de l’escola El Solell fessin uns
escrits lliures sobre què volien
dir a la nosdtra gent gran. La
resposta va ser molt ben acollida per tots ells i ens van fer
arribar moltes frases i paraules d’agraïment, que posaven
en valor la gran generositat i
dedicació desinteressada que
tenen en aquesta etapa de la
vida.
Reivindiquem l’agraïment per tot, però, sobretot, pel que ens aporta la gent gran a les nostres
vides.

Cultura
Comissió del cinema a la Palma
A finals de l’any 2018 es va crear la Comissió del Cinema a la Palma amb la voluntat de programar mensualment dues pel•lícules: una de cinema familiar, l’últim diumenge, i una altra per a adults, el tercer
divendres.
Aquesta experiència va començar el gener de 2019, només s’ha interromput
els mesos d’estiu i ha tingut un èxit considerable. La sala del teatre de l’Aliança
compta amb un projector i equip de so de gran qualitat i això dona un valor
afegit que el públic agraeix. El preu de cada projecció és de 3 €.
Aquesta comissió es va crear fruit del treball de diverses persones de la
Palma interessades en el món del cinema juntament amb l’Aliança Palmarenca i la regidoria de Cultura de l’Ajuntament. En formen part persones
d’ambdues entitats com d’altres entitats que s’han afegit a aquest projecte
com representants de l’AMPA i de l’Esplai.
S’ha creat un canal d’Instagram i un perfil de Facebook per donar a conèixer les pel•lícules i perquè tothom que vulgui hi pugui dir la seva.

10

Cultura
Es presenta el llibre Els secrets de la Palma
Amb motiu del 20è aniversari de la independència de la Palma, l’Ajuntament ha publicat un llibre infantil. L’objectiu és acostar la mainada a la
història, les tradicions i els llocs més bonics del
poble.
La primera part és un joc en forma de conte que
en Joan i la Rita –els protagonistes– hauran de
seguir fins a trobar tots els secrets del poble. La
segona explica amb un llenguatge molt planer la
història més recent de la Palma. Les il·lustracions
són de Roser Calafell i ha estat escrit per Mar
Capmany, Montse Pascual i Jordi Roig.

El lèxic a la Palma
El 3 de maig de 2019 va tenir lloc a la Biblioteca la
conferència “Les paraules de la Palma”, a càrrec
de Rosa Ollé, on es van exposar els resultats de
l’estudi filològic “El lèxic a la Palma de Cervelló.
Estudi de variació lingüística entre persones d’ascendència palmarenca”, fet per ella mateixa l’any
2014.
L’estudi es va poder fer gràcies a la col·laboració de 20 famílies del poble, de cadascuna de
les quals es van entrevistar tres persones de tres
generacions diferents, amb l’objectiu de saber si
algunes paraules pròpies del parlar de la Palma
encara es mantenen en les generacions més joves, o bé s’estan perdent.

El 21 de desembre de 2018 se’n va fer la presentació a l’Aliança Palmarenca amb el teatre ple de
gom a gom.

Els resultats demostren que paraules com ensolir, pèlac, xapolina, poncim, gotim, palosanto,
rellent o enrestinar-se, així com la majoria de paraules objecte d’estudi, són d’ús habitual entre
les persones de la generació més gran, però la
majoria de persones entrevistades de la generació més jove no només no les utilitza, sinó que les
desconeix.
Tal com es va apuntar en la conferència, aquestes paraules en procés de desaparició només es
poden conservar mantenint-ne l’ús i transmetent-les a les noves generacions.
L’acte va comptar amb una cinquantena de persones interessades pel tema lingüístic que hi van
participar activament durant tota la xerrada.

Festival La Cultura Va a la Font
El segon i tercer cap de setmana de juliol de 2019 es va fer la 7a edició del festival La Cultura Va a la
Font, un festival amb què es vol acostar el nostre entorn natural als vilatans i reivindicar aquests espais
per mitjà d’un seguit de propos¬tes culturals que van
des de la música, el teatre, la poesia, etc.
En l’edició d’aquest any s’ha comptat amb l’actuació de
la Big Mama i del grup de jazz Miratjazz. Les Feliuettes
van representar una obra de teatre de màxima actualitat i el recital de poesia va anar a càrrec d’Aina Torres,
Eduard Carmona i el poeta sirià Muhamad Bitari.
Tots els actes es van fer a la font de Santa Rita i a la font
del Marge, amb la col·laboració de l’esplai PetiKiPeti i
una gran afluència de públic que fa que, any rere any,
es consolidi encara més.
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Cultura
MostraOctubre, mostra d’entitats, serveis i comerços i Fira de la cervesa artesana
El dissabte 26 d’octubre es va fer la MostraOctubre a la Palma de Cervelló, una mostra d’entitats, serveis
i comerços de la Palma, i també la 4a Fira de la Cervesa Artesana, al mateix indret, el carrer de Pirineu.
Les activitats van començar a les 10 del matí amb una xocolatada popular i van continuar durant tot el
dia amb actuacions de balls populars de la Gralla, sardanes, dansa urbana i un tast guiat de cerveses
artesanes. A la tarda es van fer diverses actuacions musicals a l’escenari principal, amb els grups La 4a
Paret, Argy Monkeys i Robin Surf, fins a les 12 de la nit.
L’acollida de la gent va ser un èxit i durant tot el dia es va veure molt d’ambient al carrer.
S’hi van muntar un total de quaranta-set carpes, dos escenaris, un rocòdrom inflable i hi van participar
quatre restauradors locals, cinc cervesers, vint entitats, sis serveis i comerços del poble.
Aquesta MostraOctubre vol ser un aparador de l’activitat constant de la Palma, dels nostres interessos i de
les nostres passions, un dia fantàstic per passejar amb la família o els amics i compartir allò que ens mou.

Arxiu digital
El 1973, Leon Harmon va escriure un article famós, “The recognition of faces”, en què explicava com amb
uns quants píxels es podia identificar un rostre. Entre els diversos exemples que contenia l’article, el que
va saltar a l’estrellat va ser el de Lincoln. I això va passar perquè Dalí, dos anys més tard, va utilitzar aquell
rostre de requadres per pintar una de les seves obres populars, “Gala nua mirant el mar que a 18 metres
apareix el president Lincoln”, que ocupa un dels absis de la sala de la cúpula del Museu Dalí.
Aquesta connexió entre la imatge que ens mostra el detall i la suma d’imatges que ens ajuden a fer-nos
una idea més general del conjunt és el que comença a oferir-nos el projecte de la Memòria Digital de la
Palma. Cada una de les 6.000 fotografies que ja ha recollit retraten el nostre passat, la gent, el territori,
la vida quotidiana i els actes socials i ens permeten conèixer el detall de l’instant de cada fotografia. Si
agafem distància i pensem el total de fotografies com una unitat, podem començar a construir un enorme fotomosaic que ens ajuda a obtenir una imatge àmplia, rica i evocadora del tarannà del nostre poble.
Animeu-vos a col·laborar amb la Memòria Digital. Ens podeu trucar al telèfon 93 672 06 95 (matins, de
dilluns a divendres) o enviar un correu electrònic a bibliolapalma@diba.cat.

La iaia Victòria al camí de Can Mascaró (1908)
Fons Montserrat Balasch Pi/Arxiu Municipal de la Palma

Classe de nenes de la professora Maria Vinuesa (1948)
Fons Família Pascual Roca/Arxiu Municipal de la Palma
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Solidaritat i Cooperació
Festa x la Solidaritat
Els dies 4 i 5 d’octubre es va celebrar, per 8è any consecutiu, la Festa x la Solidaritat, una activitat organitzada per les Regidories de Cooperació i Solidaritat i per la de Joventut, amb el suport de la Diputació
de Barcelona i la participació d’entitats i col•lectius municipals.
El divendres dia 4 es va fer un cinefòrum sobre el Sàhara: Fusells o pintades, al Casal de la Gent Gran,
i dissabte dia 5 va tenir lloc la Festa pròpiament dita, que es va fer a la plaça Cervantes i a l’espai del
Punt Jove la Palma. Com sempre, es van organitzar un seguit d’actes de caràcter participatiu, educatiu,
cultural, solidari i lúdic.

Promoció econòmica

FiraCava 2019

Projecte de promoció de l’associacionisme al polígon de Can Mascaró

El dissabte 6 de juliol es va fer, a la plaça de l’Església, la 3a edició del FiraCava a la Palma, la festa del cava i del vi.

Aquest projecte s’ha treballat conjuntament amb
AMB, UPIC (Unió de Polígons Industrials de Catalunya), l’Ajuntament de la Palma i l’ACEP.

Enguany, hi van participar les caves Pere Olivella Galimany, Giró del Gorner, Caves El Celler Vell,
Caves Mungust, Caves Butí Massana i Caves Maspujadó. A més de tres restauradors locals i de les
actuacions musicals dels grups JES i Sittar Green,
que van amenitzar la vetllada fins a les 12 de la nit.

La Unió de Polígons Industrials de Catalunya
(UPIC) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
han acordat portar a terme un projecte pilot de
dinamització de l’associacionisme als polígons
d’activitat econòmica (PAE) de l’àrea metropolitana dintre del conveni de col·laboració entre l’AMB
i la UPIC per a aquest any.
En el marc d’aquest
projecte
hem estat treballant des de
l’Ajuntament de
la Palma amb
l’ACEP per tal d’incentivar les empreses del polígon
induistrial a associar-se per establir un sol interlocutor i poder dur a terme totes les gestions i actuacions
de millora necessàries.

La venda de tiquets, tant de la degustació de vins
i caves com de la de pernil, va superar en un percentatge força elevat la venda de tiquets de l’any
anterior, la qual cosa vol dir que aquesta fira es va
arrelant any rere any a la Palma.
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Comunicació i noves tecnologies
Xarxes socials
Per apropar la informació al màxim de ciutadans i ciutadanes de la Palma, l’Ajuntament
disposa de diferents xarxes socials per donar visibilitat a les activitats municipals que es
desenvolupen, fer-ne difusió, agilitar la
informació de servei per a la ciutadania i
incrementar la transparència.
L’Ajuntament disposa d’una pàgina web
on la gent que vulgui rebre informació
setmanal de l’agenda o de les notícies
s’hi pot subscriure, Facebook, Twitter,
un canal de YouTube de LaPalmaTV
amb tots els vídeos que es passen per
la tele i, des de fa poc, un perfil d’Instagram.

www.lapalmadecervello.cat

Normalització lingüístíca
Cursos de català a la Palma
Aquest any, les inscripcions als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)
han fet possible un curs nou a la Palma. Onze alumnes poden gaudir del curs Bàsic impartit al municipi
cada dilluns i dimecres.
El CPNL organitza en tot el territori cursos de català per a les persones que volen aprendre a parlar en
català amb fluïdesa i correcció (Inicial, Bàsic i Elemental) i per a les que volen escriure’l adequadament
(Intermedi i Suficiència). També ofereix cursos de perfeccionament (Superior). Per complementar l’oferta
general, ofereix cursos d’aspectes concrets de la llengua (especialitzats).
També es duen a terme tasques de dinamització de la llengua catalana, especialment amb el programa
Voluntariat per la llengua, que fomenta la creació de parelles lingüístiques i la col•laboració de 25 establiments de la vila com a espais
quotidians d’ús de la llengua catalana. A part, l’OC també ofereix un
assessorament lingüístic a les empreses, entitats i particulars.
El dissabte 26 d’octubre, l’Oficina de Català va participar en la Mostra
d’Entitats de la Palma. Ha estat un bon moment per poder mostrar a la
població els serveis que ofereix l’OC i també ha servit com a punt de trobada dels alumnes del curs Bàsic en un entorn diferent i fora de l’aula.

Turisme
Col·locació de nous indicadors de camins i senders
El mes de març passat es va signar el conveni de col·laboració entre el
Consorci de Turisme del Baix Llobregat, el Consell Comarcal del Baix
Llobregat i l’Ajuntament de la Palma per a la implementació i gestió de
la xarxa de senders turístics del Baix Llobregat de l’eix de ponent.
L’objectiu d’aquest projecte és donar a conèixer més enllà del nostre
municipi la riquesa natural del nostre entorn i, a la vegada, potenciar-ne
els usos per a la pràctica de diferents activitats de lleure.
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Política Econòmica / Hisenda Pública
Resolució del litigi de Ca n’Ollé
A finals del 2018 es va signar un conveni entre l’Ajuntament de la Palma i UNNIM (actual propietari de la
major part del sector de Ca n’Ollé), ratificat per unanimitat en primera instància pel ple de l’Ajuntament
del juliol del mateix any, i que posava fi al contenciós i a la sentència del 2015 que obligava l’Ajuntament
de la Palma a pagar 3,8 milions d’euros per l’incompliment del conveni signat l’any 2006.
Les dues grans línies d’aquest nou acord eren: en primer lloc, es rebaixava a 1 milió d’euros el deute que
l’Ajuntament havia de liquidar a UNNIM i, en segon lloc, l’Ajuntament de la Palma es comprometia a tirar
endavant la modificació, el pla parcial i la reparcel·lació d’aquest sector de creixement.
Tancar aquest acord, doncs, suposava, en primer lloc, haver de buscar el finançament per fer efectiva
aquesta liquidació. Vam aconseguir un bon finançament amb l’ICF (Institut Català de Finances) a 15 anys.
Aquest finançament, juntament amb l’incompliment de la regla de la despesa, ens va obligar a fer un Pla
Econòmic Financer per a dos anys (2018 i 2019).
Tancar el 2019 amb un romanent de tresoreria positiu és el nostre objectiu. Per altra banda, hem aconseguit que l’AMB ens accepti totes les figures del planejament establertes en el conveni per tal d’implantar
unes noves condicions en el desenvolupament més racional, sostenible i equilibrat d’aquest sector.
Veiem amb esperança poder tancar aquest conflicte que la Palma arrossega des del 2006 i convertir-ho
en una oportunitat, amb una proposta de creixement que ens pot reequilibrar socialment, econòmicament i ambientalment el municipi.

Atenció ciutadana
e-TRAM, Mòdul de Tramitació Municipal
Ja fa dos anys que l’Ajuntament disposa del mòdul de tramitació electrònica anomenat e-TRAM.
L’e-TRAM és el mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits en línia integrat a la plataforma
del Consorci AOC. L’accés a l’e-TRAM es fa des del web de l’Ajuntament.
L’e-TRAM fa possible que els ciutadans, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, puguin,
entre d’altres:

• Presentar una instància genèrica
• Demanar cita amb un càrrec electe o un tècnic municipal

• Fer queixes i suggeriments
• Sol·licitar informació
• Domiciliar tributs, taxes, etc.
A més, aquesta plataforma de tramitació electrònica facilita
que els ciutadans:

• Enviïn sol·licituds 24x7 amb inici de tramitació per internet i rebut com a còpia autèntica de sol•licitud.

• Puguin consultar l’estat dels tràmits via la carpeta ciutadana.

• Rebin avisos per correu/e.
• Autentiquin i facin ús de la signatura digital via idcat;
FNMT, DNIe...

El 26 d’octubre passat, en el marc de la Mostra Octubre, Mostra d’Entitats, Serveis i COmerços, l’Ajuntament va tornar a fer
difusió de l’e-tram de manera didàctica i divertida. D’una banda, va presentar la informació en format de “roll-up” i, de l’altra, va convidar els ciutadans que volien a fer-se una foto amb
un marc ambientat en aquesta temàtica.
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Medi Ambient
Comissió de Sostenibilitat de l’empresa
Ciments Molins
L’Ajuntament de la Palma forma part de la CS
de Ciments Molins Industrial (CMI), i hi participa,
amb l’objectiu de fer la supervisió, el seguiment
i el control de les emissions de partícules contaminants des del 2015. La CS la formen entre 25 i
30 membres, i són representants polítics i tècnics
dels ajuntaments de Pallejà, Sant Vicenç dels
Horts, Molins de Rei i la Palma, representants del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, representants del comitè
d’empresa de CMI, el director de la fàbrica, el director de qualitat i el consultor de Comunicació
de CMI, ponents tècnics i ambientals sol·licitats
per l’empresa o alguns dels participants en la comissió i representants d’entitats i AAVV de Sant
Vicenç i Pallejà.
El contingut de les comissions inclou la informació d’actualitat de la fàbrica i se centra en temes
de sostenibilitat, d’ús de residus combustibles
i emissions atmosfèriques, temes de medi ambient i protecció de l’entorn natural, relacions
amb la comunitat i un torn de precs i preguntes.
La propera sessió de treball, durant la tardor del
2019, se centrarà en la presentació del projecte
de control i reducció de la pols implantat a Ciments Molins Industrial.

Zona de Baixes Emissions en l’àmbit de
les Rondes de Barcelona
A partir de l’1 de gener de 2020 entraran en vigor
les restriccions de trànsit en l’espai ZBE (Zona de
Baixes Emissions) permanentment, amb l’objectiu de reduir la contaminació atmosfèrica i ambiental i preservar i millorar la qualitat de l’aire i la
salut pública d’aquesta zona. Aquesta restricció
forma part de les accions per reduir en 15 anys el
30% de les emissions de NO2 (diòxid de nitrogen)
i PM10 (partícules en suspensió), que a la ciutat
de Barcelona excedeixen els mínims establerts
per la UE i l’OMS (Organització Mundial de la Salut). Hi ha molts estudis que demostren l’afectació directa de la contaminació atmosfèrica sobre
la nostra salut.
Aquesta restricció afectarà els vehicles que no
tinguin l’etiqueta ambiental de la DGT: ZERO,
ECO, C i B. Per als vehicles professionals, s’estableix una moratòria d’un any (gener de 2021).
Hi haurà exempcions i autoritzacions puntuals
que des de l’AMB s’aniran determinant i concedint, com ara en casos de vehicles per a persones
amb mobilitat reduïda.
La zona afectada serà l’àrea limitada per les rondes (Barcelona, excepte Zona Franca, Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, l’Hospitalet, i part dels
municipis de Cornellà, Esplugues i Sant Adrià
de Besòs). Les mateixes rondes estan excloses
d’aquesta restricció.

Nou jardí de plantes remeieres i jocs infantils al Parc del Pla de Sant Joan
Per donar compliment a la intenció de l’Ajuntament de la Palma d’anar proporcionant noves àrees i utilitats al Parc del Pla de Sant Joan, l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’ha encarregat del disseny i execució de dues obres al parc, consistents en un nou jardí de plantes remeieres i aromàtiques i una zona
de jocs infantils.
El jardí de plantes remeieres s’ha ubicat dins del recinte tancat amb mur de maçoneria que es troba dins
del parc i que era un antic corral per al bestiar. Juntament amb l’adequació del terreny i la plantació de
les remeieres, també s’ha adequat l’accés a través d’unes escales i baranes de fusta de protecció.
En la decisió del nombre i tipus de plantes remeieres també ha col·laborat el col·lectiu de la gent gran del
municipi, a través d’un taller específic sobre aquesta activitat. La plantació d’aquestes plantes també va
ser fruit del voluntariat popular, en una jornada festiva el dia que es va inaugurar, aquest mes d’octubre.
D’altra banda, l’AMB també ha proporcionat al municipi una sèrie de gronxadors i jocs infantils molt
adients per col·locar-los dins del parc. La característica més remarcable d’aquests jocs és l’estètica a
base de fusta tractada i ancorada al terreny, amb una col·locació integrada en el paisatge.
Els jocs infantils escollits impliquen la realització de moviments i accions vinculades amb l’equilibri interactuant amb
el paisatge de l’entorn, i amb una tipologia diferent de la
que trobem en els gronxadors urbans.
D’aquesta manera, s’ha aconseguit una zona d’esbarjo envoltada de zones d’estada, amb taules i bancs de fusta,
que potencia l’ús del parc.
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Medi Ambient
Pla d’accions de les Muntanyes del Baix
L’any 2006, onze ajuntaments van signar amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat el Conveni Marc
per a la col·laboració en la protecció, millora i gestió integrada de les zones agrícoles i forestals de les
Muntanyes del Baix. L’any 2018, com a desenvolupament de l’esmentat conveni, es redacta el Pla Director de les Muntanyes del Baix, amb l’objectiu de trobar una estratègia conjunta dels ajuntaments
signants en les mesures de preservació i millora de les condicions naturals i la dinamització de les
activitats pròpies dels espais agrícoles i forestals de l’àmbit territorial definit com a Muntanyes del Baix.
Després de l’anàlisi i diagnosi de l’estat actual del territori agroforestal i dels seus valors naturals, econòmics, ambientals i socials, el Pla Director formula un seguit de propostes d’accions possibles per ser
desenvolupades a partir d’iniciatives municipals, amb la finalitat de:
1. Promoure la preservació i millora dels valors naturals, ambientals i econòmics del medi agroforestal.
2. Desenvolupar les activitats agrícoles, forestals i de lleure.
3. Coordinar les actuacions dels ajuntaments en el medi agroforestal, intercanviar experiències i
tendir a unificar els criteris d’intervenció entre municipis veïns.
4. Establir i consolidar mecanismes de coordinació i cooperació entre els ajuntaments i ens supramunicipals per a la consecució d’objectius comuns.
5. Establir i fomentar mecanismes de col·laboració i suport amb els agents privats del territori.
6. Cercar la col·laboració d’altres administracions públiques, institucions científiques i altres entitats.
7. Difondre entre la població els valors i les funcions d’aquest territori, així com el respecte al patrimoni natural, les activitats econòmiques que s’hi desenvolupen, i a les infraestructures de lleure
i els seus usuaris.
8. Projectar i executar accions per assolir les finalitats esmentades.
En la taula següent es mostren els municipis inclosos en aquest pla i es resumeix la informació relativa
a cada municipi inclòs: superfície total municipal i superfície inclosa en l’àmbit del Pla.
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La proposta d’accions del programa és:
1. Estratègia global per al foment i la conservació del mosaic agroforestal
2. Conveni de col·laboració per a l’execució d’un Pla Marc de Millora Forestal de les Muntanyes del
Baix
3. Estudi de viabilitat de l’aprofitament energètic de biomassa forestal a les Muntanyes del Baix
4. Fomentar l’associació dels productors agrícoles de les Muntanyes del Baix a les ADVs del Baix
Llobregat
5. Programa per a la integració de la ramaderia extensiva en la gestió de l’espai agroforestal
6. Estudi per definir les activitats econòmiques a promoure en l’àmbit de les Muntanyes del Baix
7. Elaborar un estudi de valoració econòmica de l’espai agroforestal de les Muntanyes del Baix i de
les mesures a establir per a la seva conservació
8. Promoure l’elaboració de plans tècnics de gestió cinegètica de les Muntanyes del Baix
9. Elaboració d’un Pla d’Ordenació de Camins de les Muntanyes del Baix
10. Promoure la redacció d’un programa global de conservació i millora de l’estat de les rieres i torrents
11. Pla de neteja i prevenció dels abocaments
incontrolats
12. Desenvolupament d’una estratègia per a
la redacció, execució i manteniment dels
plans de prevenció i evacuació de les urbanitzacions i barris de muntanya
13. Definició de criteris i protocols d’actuació
conjunts per a la coordinació i cooperació
de l’administració local i les ADF
14. Protocol de control i seguiment dels treballs d’estassada de la vegetació existent
sota les línies elèctriques que creuen l’àmbit

Urbanisme / Espai Públic
Nova deixalleria a la Palma
L’Ajuntament de la Palma està avançant cap a una nova cultura en la gestió dels residus municipals amb
la finalitat d’assolir el concepte de “RESIDU ZERO”.
Per aquesta raó, a principis del mes de desembre de 2017, l’Agència de Residus de Catalunya va atorgar
a l’Ajuntament una subvenció valorada en 107.000 € per a la redacció del projecte i execució de l’obra
d’una nova planta de deixalleria per al tractament dels residus municipals en una esplanada al costat
del magatzem de la Brigada Municipal, a l’avinguda de Catalunya.
L’objectiu d’aquesta obra és reduir la producció de residus que es generen i incrementar de manera
significativa el percentatge de recollida selectiva.
El nou edifici posa a l’abast del ciutadà contenidors per recollir tot tipus de materials, com ara: restes de
poda, runa d’obres domèstiques, bateries, fluorescents, llums de vapor de mercuri, petita ferralla electrònica i pesticides, entre d’altres.
Aquesta instal·lació, amb una superfície aproximada de 450 m2, s’ha construït en un sol nivell i està formada pels elements essencials organitzats al voltant
d’una esplanada on hi ha tres grans contenidors, un
espai cobert per emmagatzemar voluminosos amb
la possibilitat de fer-ne el desballestament, així com
un àmbit d’oficina i lavabos, que, per aprofitar recursos materials, s’ha previst instal·lar dins de la veïna
nau de la Brigada Municipal.
El dissabte 16 de novembre se’n va fer la inauguració
oficial i, a partir d’ara, estarà oberta tots els dissabtes
de 9.15 a 13 h.

18

Urbanisme / Espai Públic
Millores en l’espai urbà
La Brigada Municipal de l’Ajuntament duu a
terme una tasca diària molt intensa relacionada amb temes molt diversos i imprescindibles
per al funcionament ordinari del municipi: petites obres de manteniment de l’espai públic,
recollida setmanal del cartró i dels trastos
vells, preparació i gestió dels esdeveniments
culturals i festius, desbrossada i manteniment
de la vegetació situada fora de l’àmbit urbà,
treballs de manteniment de les instal·lacions
urbanes, execució d’obres i treballs d’emergència a l’obra pública, etc.
A través d’un Pla d’Ocupació de la Diputació,
durant un període de tres mesos, s’han incorporat dues persones per reforçar la Brigada Municipal i, d’aquesta manera, s’ha fomentat la inserció
laboral.
Algunes de les obres realitzades:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Col·locació d’un punt d’il·luminació a la parada del bus de la urbanització de Can Vidal
Col·laboració en la restitució de la xarxa elèctrica d’il·luminació del tram de la riera de Santa Rita
entre la plaça de Puigmajor i l’avinguda de Catalunya
Substitució de panots fets malbé en diversos punts del municipi
Col·locació de mobiliari urbà en diversos punts del municipi: bancs, papereres, vitrines informatives, etc.
Treballs de suport en l’execució de pous de registre per a la xarxa de sanejament
Treballs de suport per a la millora de la instal·lació d’il·luminació i baixa tensió en alguns carrers
del municipi, amb l’execució de rases soterrades per al traçat de noves instal·lacions, col·locació
de subquadres elèctrics nous, noves llumeneres i substitució de llums antics per llums led
Neteja i desbrossada de diversos punts del municipi fora del casc urbà consolidat
Obres d’arranjament de diverses fuites d’aigua a les dues piscines municipals
Treballs diversos de manteniment a la Biblioteca, Escola, Poliesportiu, Aula de formació, Casal de
la Gent Gran, Ajuntament, Llar d’infants i parcs municipals
Col·locació de la nova senyalística sobre el bon ús dels contenidors i sobre el tractament dels
excrements de gossos
Execució d’obres d’adequació i enjardinament de l’entorn del Pont Vell
Implantació de suports de goma ancorats a l’asfalt per limitar la posició dels vehicles aparcats amb relació a la vorera lateral, en diversos punts del municipi.
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Fase II de la rehabilitació de l’ermita del Pla de Sant Joan
A principis de l’any 2018, l’Ajuntament va obtenir una subvenció dins del Programa complementari de
reforma i millora dels equipaments locals, en el marc del Pla «Xarxa de Governs Locals 2016-2019».
Aquesta subvenció pertany a la línia de suport «Edificis singulars i elements patrimonials», amb un import de 200.000 €, iva inclòs.
Amb aquesta subvenció s’ha executat la fase II de la recuperació de l’edifici, a càrrec de l’arquitecte
Enric Solsona, especialitzat en la recuperació d’edificis amb valor patrimonial, i que ja va ser l’encarregat
de dissenyar i dirigir els treballs de la fase I.
Els treballs que s’han realitzat en aquesta fase II han estat els següents:
A l’entorn immediat de l’ermita:
ÁÁ Recuperació de l’entorn amb l’anivellació del
terra sobre la façana nord i l’absis.
ÁÁ Construcció d’un muret de pedra seca que
faciliti l’anivellació al costat nord, amb unes
filades de lloses de pedra que s’integrin en
el verd, per alliberar l’aigua pluvial de la teulada.
ÁÁ Al peu de l’entrada de la capella, es proposa
una àrea de pavimentació amb el mateix criteri d’integració al terra.
ÁÁ Recuperació dels trencaments dels murs de
les façanes, amb pedra rogenca, que seran
rejuntats amb morter de calç i sorra, i abans es netejaran els paraments.
A l’interior de l’ermita:
ÁÁ Creació d’un paviment de fusta, construït
sobre l’embigat, que faciliti la conservació de les sitges excavades al subsòl,
que disposarà d’un sòcol de pedra al peu
dels murs. Els diferents registres de vidre
integrats al paviment de fusta facilitaran
la visió de les sitges.
ÁÁ El mobiliari es reduirà a la mesa de l’altar
al lloc de l’absis.
ÁÁ La revaloració de l’espai interior es farà
amb la neteja i restauració dels paraments, es recuperaran les textures del canyís, amb l’objectiu que l’obra original romànica esdevingui el principal valor patrimonial de la capella.
ÁÁ S’incorporaran diferents punts d’il·luminació a la nau i sota les sitges.
El dissabte 29 de juny es
va fer la inauguració de les
obres amb la presència de
la Sra. Genoveva Català, presidenta del Centre d’Estudis
Comarcals del Baix Llobregat,
el Sr. Enric Solsona Piña, arquitecte del projecte, el Sr. Xavier
Segura, director de Serveis
de l’Espai Públic de l’AMB, el
Sr. Josep Solé Arqués, gerent
de Serveis, Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic de la
Diputació, el Sr. Joaquim Mascaró i l’Il·lm. Sr. Xavier González, alcalde de la Palma.

20

Urbanisme / Espai Públic
Reforma del camp de futbol (fase II)

Reforma interior del Casal de la Gent Gran

El camp de futbol de la Palma va reformar-se inicialment, en una primera fase, fa uns deu anys,
amb unes importants millores consistents en la
implantació d’herba artificial amb sistema de reg
de manteniment incorporat, així com l’arranjament de la urbanització de la plataforma superior
de vianants de les grades, l’arranjament parcial
d’alguns vestuaris i el pintat interior i exterior de
tota la instal·lació.

Durant els mesos de novembre i desembre de
2019, s’estan fent diversos treballs de millora de
l’espai destinat al Casal de la Gent Gran, situat al
carrer de Cadí. Concretament, es farà el següent:

Per acabar de completar aquestes millores, a través d’una subvenció de la Diputació de Barcelona
del Programa Complementari de Reforma dels
Equipaments Locals (equipaments esportius), específicament destinada al camp de futbol, s’està
procedint a l’execució d’unes obres diverses de
manteniment per tal d’acomodar a la normativa
vigent les instal·lacions d’aquests edificis i garantir-ne la seguretat dels usuaris.

•
•

•
•

Reforma integral de tota la instal·lació
elèctrica de baixa tensió per adequar-la a
la normativa vigent
Ampliació de la porta de connexió entre
les dues sales principals per tal de facilitar
el pas d’usuaris amb cadira de rodes i millorar-ne la interconnexió en general
Recol·locació d’alguns endolls informàtics
per tal de fer més eficient la col·locació
dels ordinadors existents
Pintat interior de tota la instal·lació

Arranjament de pistes forestals al
nostre municipi
Els municipis forestals de la província de Barcelona disposen d’un Pla d’infraestructures territorials de prevenció d’incendis forestals (PPI),
que té com a objectiu la creació d’una xarxa
d’infraestructures de camins i punts d’aigua per
tal de reduir el risc d’inici i propagació dels incendis forestals i facilitar-ne l’extinció.

Alguns dels treballs de manteniment que es faran són els següents:

•
•
•
•
•
•
•

•

Execució d’una nova xarxa de baixa tensió
a dos dels vestuaris
Substitució del sistema d’aigua calenta sanitària amb caldera de gasoil per un sistema basat en gas natural
Millora de l’escomesa d’aigua potable de
tot l’equipament
Pavimentació de la terrassa del bar
Adequació interior de tots els vestuaris
Substitució i millora dels ruixadors i polsadors de totes les dutxes dels vestuaris
Pintat interior
i exterior de
totes les edificacions
Supressió de
barreres arquitectòniques a diversos punts de
l’equipament.

El PPI del municipi de la Palma de Cervelló
(el qual ha estat redactat per la Diputació de
Barcelona en col•laboració amb l’Ajuntament i
l’ADF) defineix, fonamentalment, la xarxa viària
bàsica municipal per a la prevenció i extinció i
la xarxa de punts d’aigua per abastir els equips
d’extinció.
El Pla determina les accions que s’han de realitzar per fer operatives les xarxes viàries i de
punts d’aigua i per reduir la vulnerabilitat i el
perill; en defineix el cost i n’estableix un calendari d’execució anual.
Les últimes accions realitzades han estat els
treballs de millora en dues pistes forestals del
nostre municipi: la pista que comença al camp
de futbol vell, fins a la masia de Can Llopard, i la
pista que comença a la zona del cementiri i que
arriba fins a la pedrera.
Aquestes accions han consistit a fer treballs
tant de tala i estassada de la vegetació propera
a la plataforma, com l’adequació per facilitar-hi
el pas ràpid d’un vehicle d’extinció d’incendis, i
fer-les tan duradores com sigui possible.
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Convivència i Seguretat
Col·•laboració policial per regular el
trànsit de la Palma
El mes d’octubre, els ajuntaments de Corbera i
la Palma van renovar el conveni de col•laboració per regular de manera conjunta el trànsit que
passa per la nostra població. L’esmentat conveni permetrà agilitzar la circulació en les hores de
més afluència de vehicles.
Aquesta regulació es porta a terme amb el 50%
dels agents de cada municipi.
La signatura ha anat a càrrec de l’alcaldessa de
Corbera, Montserrat Febrero, i l’alcalde de la Palma, Xavier González, amb la presència dels regidors de Governació i dels caps de policia de tots
dos municipis.

Junta Local de Seguretat
El 29 de novembre, l’alcalde va convocar la Junta
Local de Seguretat, arran del compromís que va
adoptar al ple municipal. Es van reunir les forces
de seguretat actuants al municipi i es van comparar els resultats dels tres últims anys.

Es van tractar diversos temes, com ara el descens dels robatoris al nostre poble, el problema
de la mobilitat de la carretera i les parades dels
autobusos, l’impacte de les xarxes socials en els
moviments de convocatòria el dia dels concerts,
el consum d’alcohol a la via pública, l’augment de
la presència del senglar al municipi, que fa que
hagi incrementat el volum d’accidents, i la conseqüent destrossa de parcs, jardins i els horts
d’alguns veïns.
Cada cos policial va exposar les tasques que es
realitzen dins les competències pròpies. Per part
de Mossos d’Esquadra van poder comparar, tal
com es pot veure en el gràfic, que el municipi
de la Palma està per sota de la mitjana de Catalunya i de la regió metropolitana sud. Tots els
participants van arribar a la conclusió que s’ha de
continuar treballant en aquesta línia. També van
voler agrair la col·laboració ciutadana de la gent
del nostre municipi, element clau per resoldre les
incidències.
Comparativa dels fets delictius que es
produeixen per cada mil habitants

A la reunió, hi van assistir membres del cos de la
Guàrdia Civil, Mossos d’Esquadra, la Policia Local, un representant del delegat del govern de la
Generalitat de Catalunya, així com el regidor de
Governació, el secretari municipal i l’alcalde de la
Palma.

Padró: uns pocs habitants poden marcar la diferència.
•
•
•

Què és el padró d’habitants? És el registre administratiu on figuren els veïns d’un municipi.
Quina és la finalitat? Acreditar les persones que resideixen en un municipi i el seu domicili.
Què és la xifra de població? És la suma de les dades padronals declarades oficials. El període de
referència és l’1 de gener de cada any.
• Quin és el deure del ciutadà? Tota persona que viu a Espanya està obligada a inscriure’s en el
padró d’habitants del municipi on resideix habitualment
• Per què és important conèixer el nombre de persones que viuen en un municipi? Perquè un
padró actualitzat és indispensable per a un bon govern municipal, ja que ajuda a:
»» calcular els ingressos a rebre per part de l’Estat.
»» definir i mantenir els serveis municipals, tenir dret a subvencions o altres serveis bàsics.
»» fixar la participació als tributs de l’Estat.
»» determinar els serveis mínims obligatoris que ha de prestar l’Ajuntament.
Què és el frau padronal? És l’empadronament d’una persona en un domicili quan no hi resideix per a
l’obtenció d’uns avantatges concrets. Per exemple:
1. Empadronar algú en un domicili on no viu per accedir a una escola a la qual no es té accés per
la zona on resideix, en detriment d’aquells que sí que hi resideixen.
2. Estar empadronat o autoritzar l’empadronament d’algú en un domicili on no es resideix per rebre
prestacions socials i/o sanitàries.
El departament de padró de l’Ajuntament de la Palma resta a la disposició de tots els veïns i veïnes.

La xifra compta!
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La veu de les entitats
Societat Aliança Palmarenca
En el decurs d’aquest 2019, des de la Societat Aliança Palmarenca, hem continuat diversificant les nostres activitats: maridatges de
formatges, òpera, exposicions fotogràfiques,
cançó, concerts corals, monologuistes, cinema i teatre. A més, hem cedit la sala a les diferents entitats polítiques, socials i culturals.
L’aposta pel cinema s’està consolidant, amb
una bona acceptació i assistència de públic,
com ho demostren els més de 1.300 espectadors acumulats fins al mes de novembre.
Bohemian Rapshody i Campeones han estat les
pel·lícules amb més assistència, amb 207 i 160
espectadors, respectivament.
El divendres 20 de desembre es projectarà la
pel·lícula Once Upon a Time, de Quentin Tarantino i el divendres 27 de desembre a les 18 h,
la pel·lícula Pokémon, detectiu Pikachu, en versiò doblada al català, dins el cicle de cinema
familiar.

El teatre ha estat present en quatre obres: Revolta de bruixes (amb la recaptació a benefici
de Càritas de la Palma), Memòria de les Oblidades (dins l’oferta del Programa.Cat de col·laboració entre l’Ajuntament, l’Aliança i el Departament de Cultura de la Generalitat), Carnaval
i La ratera, a càrrec del Grup de Teatre la Palma. Aquesta darrera, coincidint amb la Diada
del Soci 2019, ha estat un gran èxit de públic i
podem dir orgullosos que ha estat l’obra més
vista de totes les representades en els darrers
anys.
En el nostre web, www.aliançapalmarenca.
cat, trobareu informació detallada de totes les
nostres activitats i podreu subscriure-us a la
nostra newsletter .
Podeu seguir-nos al nostre canal de Telegram
i rebreu informació puntual i detallada de les
activitats.
Feu-vos socis de l’Aliança, tenim diferents
modalitats de quota.

Esplai PetiKiPeti
Gràcies a la gran tradició associativa de la Palma, i
per la manca d’un espai per als infants i joves motivats per una educació alternativa, va ressorgir el
projecte del nou esplai l’any 2008. Aquest curs ja
farà 12 anys que la Peti ofereix un espai perquè
infants i joves puguin desenvolupar-se i créixer
en el marc dels valors d’aquest projecte educatiu.
Durant les tardes d’esplai fem activitats molt
diverses: jocs, tallers, formacions, campanyes econòmiques, excursions, gimcanes, etc.
A l’equip de monitores no se’ns acaben mai les
idees! També fem activitats de llarga durada,
amb pernoctació o sense, com ara trobades amb
altres esplais, colònies d’hivern i de primavera, i
les meravelloses activitats d’estiu, que, en funció del grup d’edat, seran colònies, campaments
o rutes. Aquestes últimes són les nostres preferides, ja que la convivència ens permet fer més
treball educatiu i es converteixen en uns records
inoblidables tant per als infants i joves com per
als i les monitores.

A través de l’esplai, els infants i joves poden
comptar amb uns referents i acompanyants en
el seu procés de desenvolupament i creixement
diferents als que estan habituats, com ara la família i l’escola. Els i les monitores treballem per
una educació inclusiva, diversa, participativa, respectuosa amb la natura, feminista i assembleària.
Visca la Peti Ki Peti i visca l’educació de qualitat!
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FAREM Son diversos
FAREM és una associació de persones amb diversitat funcional de Vallirana, Cervelló, la Palma i
Corbera. La van fundar el 2003 a la Masia de Vallirana uns pares, amb el senyor Maza al capdavant.
Després d’aquest equip impulsor hi ha hagut altres Juntes que han organitzat diversitat d’activitats, trobades, excursions i festes per a aquests
nois i noies, que han gaudit amb els seus familiars
i amics. Durant aquests 16 anys, entre els socis
dels quatre pobles, s’ha forjat un vincle d’amistat
i els ha fet visibles.

La veu de la gent
Ecologia i economia
Aquests dos binomis quasi sempre tenen una relació directa amb el benentès que hem d’apostar,
al final del recorregut, per la millora i la preservació del medi ambient.
Des de l’1 de gener de 2019, tal com va establir
l’Autoritat del Transport Metropolità de l’AMB en
data 24 de desembre de 2018, els veïns del nostre
poble podem obtenir el títol de transport públic
de l’Auto Corb més econòmic, i passaríem dels
20,10 € als 10,20 € per a la targeta de 2 zones a
1, i 10 viatges. És un estalvi molt considerable per
a totes les famílies que fan servir el transport públic o que, a partir d’ara, i amb aquesta millora tan
important, s’ho haurien de plantejar.
En aquests moments ja hi ha vehicles que no poden accedir a Barcelona ciutat, en no disposar
d’un distintiu ambiental. I a partir de l’1 de gener
de 2020, això anirà a més.

Actualment, la nova Junta tenim el repte d’ampliar el grup de socis i, per aquest motiu, aquest
curs oferim més de 20 sessions de musicoteràpia, els dissabtes, de 12 h a 13 h, a la Biblioteca de
Corbera. Feu saber, a qui pugui interessar, que el
programa SONS DIVERSOS... EIXAMPLA HORITZONS.
Contacteu amb orgfarem@gmail.com

ACEP

És veritat que solament hem de veure cada matí
la gran quantitat de vehicles que passen pel nostre poble amb una sola persona camí de l’àrea
metropolitana per fer-se una idea del canvi que
necessita la nostra actitud envers aquesta situació per revertir-la.
Per últim, vull dir que aquest important benefici
no està exempt d’una contraprestació econòmica
per part del nostre poble (igual que fan la resta
de municipis que sempre han estat inclosos dins
l’AMB i des de fa molts anys). Hem rebut aquests
dies la notificació de l’AMB “Tribut Metropolità”,
per la qual els propietaris dels 1.287 habitatges del
poble haurem d’abonar el 0,16%/any sobre el valor cadastral (sòl més construcció) de l´IBI (impost
de bens immobles) de les nostres vivendes ja al
2019. Aquest primer any tots tindrem una reducció del 66,12%, al marge de les bonificacions que
també fixa aquesta ordenança fiscal de l’AMB.
Pedro Ardoy Aibar

La teva opinió
Si voleu expressar qualsevol opinió o suggeriment sobre el nostre
municipi a l’espai de les entitats o
de la gent per a la propera revista
de «La Veu», poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament o envieu
un correu a lapalmatv@diba.cat.
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La veu dels grups municipals
Drets i deures, aquesta
és la qüestió
La Palma Sempre des del
2007 hem conviscut entre els
drets i els deures de tothom, una línia molt fina.
Hi ha moltes disciplines del dret. Com a governants de la Palma, hauríem de centrar-nos en el
Dret Públic, que es caracteritza pel fet que intervé
l’Ajuntament com a ens.

• Dret a participar en la presa de decisions.
• Dret a formular peticions.
• Dret a plantejar suggeriments, propostes

d’actuació i millores sobre el funcionament
dels serveis públics i queixes relatives a l’activitat administrativa.

I molts més, que cal anar coneixent i dels quals
sovint no som conscients. Des de l’equip de govern hem fet el possible per fer prevaldre els
drets de tothom i per això hem potenciat el món
associatiu, els consells de la gent gran i dels infants, hem procurat que durant els pitjors temps
de crisi els més afectats poguessin disposar de
mitjans per sobreviure, atenent també els seus
drets.
També hem admès totes aquelles peticions que
ens han vingut per part de qualsevol persona
particular o entitat. Seria el cas de la sol•licitud
d’una nova benzinera, que en cap cas s’acomoda
al nostre model de poble, però que normativament davant del dret de formular-la, l’Ajuntament
té el deure de tramitar-la. I així ho vam fer.
Normalment cada dret, d’una o altra manera, està
assimilat a un deure; per exemple, pagar impostos i taxes és un deure, rebre el servei és un dret.
Aquí ens hi hem trobat fa poc amb el nou impost
metropolità, impost directament relacionat amb
el transport públic i amb la resta de serveis que
l’Àrea Metropolitana de Barcelona dona als ajuntaments.
Però hi ha altres deures:

• C
● ol•laborar amb l’Administració
• Aportar al procediment administratiu les

dades i els documents exigits per l’Administració
• Atendre els objectius per pal•liar l’emergència climàtica.
• Actuar amb la diligència, la responsabilitat i
el respecte deguts a les persones, les institucions i els béns públics
• Abonar degudament les taxes i els tributs
Gràcies a les vostres accions, aquesta gestió és
possible.

Les coses són com cal?
Superats els 100 dies des de
l’inici de la nova legislatura, ja
podem exigir al nostre govern
retre comptes, i per això denunciem la manca de coherència entre el que el
govern diu i el que fa:
• Diu que té cura del medi ambient, i ha
inaugurat recentment una nova deixalleria. NO OBSTANT, l’horari del servei que
es dona al ciutadà és el mateix, els contenidors continuen estant desbordats i els
carrers, bruts i alguns, oblidats.
• Diu que té cura de l’educació com a
element cohesionador. NO OBSTANT,
hem iniciat un nou curs acadèmic sense
solucionar els problemes de transport
escolar dels nois i noies que viuen a Can
Vidal i han de desplaçar-se a l’INS Can
Margarit.
• Diu que té cura de l’economia del municipi, i que treballa per reduir el dèficit
racionalitzant costos. NO OBSTANT, ens
trobem en una situació de risc de ser intervinguts per l’administració autonòmica
per haver gastat més del que estava permès.
• Diu que té cura del dret a decidir per
construir un nou país. NO OBSTANT, recentment va votar en contra, juntament
amb el PSC, en la proposta que la Palma
s’incorporés al Consell de Pobles per la
República.
• Diu que té cura dels joves i que atén les
seves necessitats. NO OBSTANT, la gestió portada a terme per La Palma Sempre
ha fet que no hi ha hagi vivendes perquè
els joves es puguin quedar a viure al poble.
Les coses tal com són no ens agraden. Estem preocupats pel futur de la Palma i, per
això, no abaixarem la guàrdia i seguirem
exigint al govern actual que expliqui què
fa i el més important, per què ho fa. Malauradament, costa moltíssim que ho faci. Per
què?
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Benvolguts veïns
i veïnes
Per primer i últim cop aquest
any, ens podem adreçar a
vosaltres a través d’aquest mitjà municipal. Tenim
un govern municipal que vol tenir l’oposició silenciada i no arriba a aconseguir-ho.
El primer que volem fer és donar-vos les gràcies
per haver confiat en nosaltres el passat 26 de
maig i fer d’ERC la formació que més va créixer en
nombre de vots. Moltes coses han succeït en un
any per poder-les explicar en 400 paraules, però
cal destacar tres situacions:
1a. ERC va descobrir que el govern municipal
assigna obres i serveis a dit, sense cap tipus de
concurs públic, a familiars directes dels regidors,
amb l’única condició que han de ser de consanguinitat. REPROVABLE, per ser poc ètic.
2a. Al Ple de novembre, ERC va presentar una
declaració d’intencions sense cap tipus d’acords
inherents. Aquesta declaració pretenia que la
Palma es convertís en Consell Local per la República. Aquesta declaració va ser rebutjada pels
vots en contra de LPS+PSC, adduint que cap de
les dues formacions estaven per aconseguir la
República i que treballar-hi era anar massa enllà.
REPROVABLE en el cas de LPS, perquè aquesta
formació sempre s’ha mostrat com un partit independentista. Cal deixar els dobles papers i la
pantomima. Ja ho va fer fa dos anys negant la
col•locació d’un cartell que digués MUNICIPI per
la INDEPENDÈNCIA.
3a. Gràcies a vosaltres, ho hem tornat a fer; hem
aconseguit un resultat extraordinari en unes circumstàncies molt complexes. ERC ha guanyat
les eleccions al Congrés (574 vots i un 31%) i el
Senat (i ha ocupat les tres primeres posicions,
amb 761, 643 i 554 vots) per segona vegada consecutiva. La representació de l’independentisme
és més gran, més diversa i plural. El missatge de
les urnes ha estat inapel•lable: hem tenyit la Palma d’un groc d’esperança, de llibertat, de defensa dels drets, de democràcia i d’independència.
Un vot massiu en contra de la repressió i que ha
deixat clar que la persecució i criminalització no
serveixen per aturar-nos, i no ens aturaran.
Els ciutadans de la Palma vam tornar a dir «sí»
a construir una solució democràtica i política per
Catalunya a través del diàleg i la negociació. Gràcies, de tot cor, pel vostre compromís! Des d’ERC
ens comprometem a seguir treballant per millorar
des de l’autoexigència i l’honestedat. Assumim la
responsabilitat que ens heu atorgat i ens posem,
com sempre, al servei de la ciutadania de la Palma fins aconseguir la llibertat.

Presupuesto Ayuntamiento 2020 y más
Desde hace algún tiempo estamos observando y también recibiendo numerosos comentarios sobre el estado
de nuestro pueblo, de la recogida de basuras, la
limpieza de las calles y el mantenimiento de los
parques. El deterioro es evidente y es necesario
tomar acciones. Desde el PSC pensamos que se
deberían aumentar los recursos que destinamos a
ello. La pregunta es ¿Cómo hacerlo? En breve empezará a negociarse el presupuesto del año 2020,
y ese será el momento y la forma de hacerlo.
Nuestro municipio es pequeño y con ingresos limitados. Si no queremos aumentar los impuestos, la única manera es obtener el dinero de otras
partidas.
Es cierto que el actual equipo de gobierno ha hecho un buen trabajo con la reducción de los gastos internos, poco más se puede hacer sin afectar
a los servicios que nos presta el Ayuntamiento.
Donde sí pensamos que se puede mejorar es en la
organización, tanto interna como externa. A nivel
interno del Ayuntamiento poco podemos hacer,
al estar el PSC en la oposición y no formar parte
del equipo de gobierno. Pero donde sí podemos
influir con nuestro voto en los presupuestos del
año 2020 es en la planificación y gestión de las
partidas externas del Ayuntamiento. A saber:
1- Se ha de mejorar la gestión del polideportivo;
no puede ser que a día de hoy no sepamos el
coste de una hora de apertura, incluyendo desde
la gestión de ADIAF al soporte de la brigada o los
gastos de agua, electricidad, etc.
2- Se ha de mejorar la gestión de las subvenciones que concede el Ayuntamiento (CUIDADO,
con esto no queremos decir que las queramos
reducir, en algún caso, incluso podría ser necesario aumentarlas), pero hay que conocer en qué
se gasta el dinero que da el Ayuntamiento y en
qué porcentaje se cumplen los proyectos para
los que se da ese dinero.
3- Se ha de mejorar la gestión de las actividades
lúdico festivas de la misma manera. Hay que saber en qué se gasta el dinero que se da. Solo de
esta manera se puede saber en dónde se produce un gasto que nos podemos ahorrar.
Con estas 3 acciones, pensamos que, sin aumentar los impuestos, se pueden obtener los recursos necesarios para invertir en el mantenimiento
y limpieza de nuestro pueblo.
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Breus
La presidenta de l’AMB, Ada Colau, visita la Palma
El 20 de gener de 2019, la presidenta de l’AMB,
Ada Colau, va visitar la Palma de Cervelló, per
conèixer de primera mà els resultats de les actuacions que ha dut a terme l’AMB en aquest municipi. Amb l’alcalde, Xavier González, i la resta del
govern van visitar l’inici del camí de vianants que
s’ha fet entre Can Vidal i el nucli urbà.
L’AMB també ha realitzat diverses millores al pla
de Sant Joan i ha integrat aquest espai verd a la
Xarxa de Parcs Metropolitans.
Han recordat les millores que s’estan implantant
en l’àmbit de la mobilitat i transport públic i les
obres de sanejament que es duran a terme, així
com la construcció d’una caldera de biomassa.

Diada Nacional de Catalunya a la Palma
Per commemorar la Diada Nacional de Catalunya a la Palma, es van organitzar un seguit
d’actes que van començar el dimarts 10 de setembre a les set de la tarda amb una ballada de
sardanes a la plaça Cervantes amb la cobla Ciutat
de les Roses. El mateix dimarts, a les 10 de la nit,
s’havia de fer el ja tradicional sopar de veïns del
carrer Joan XXIII, però, a causa del mal temps i la
pluja, es va haver de suspendre.
El dimecres, a partir de les 12 del migdia, es va fer
l’ofrena floral al monument situat a la plaça Onze
de Setembre; tot seguit, l’alcalde va fer un breu
parlament. En acabar, tots els assistents van entonar «El Cant dels Segadors» i es va concloure
l’acte amb una ballada de sardanes.

Visita del delegat del govern de la Generalitat de Catalunya
Rebuig a la sentència del TS
En el ple extraordinari del 15 d’octubre de 2019
es va aprovar, per majoria, la moció de rebuig a
la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal
Suprem en relació amb el judici de l’1 d’octubre
i la causa independentista, presentada conjuntament per ERC la Palma, Junts x la Palma i LaPalmaSempre.

El dijous 10 d’octubre de 2019, el delegat del govern de la Generalitat, el Sr. Julià Fernández, va
visitar l’Ajuntament de la Palma.
Juntament amb l’alcalde i els regidors de l’equip
de govern es va fer una valoració dels projectes
que s’estan treballant de forma conjunta.
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Centenari de la UE La Palma
El 14 de setembre es va fer la festa de celebració del centenari de l’equip de futbol de la UE la Palma,
amb una cerimònia al mateix camp de futbol. En aquest acte hi van intervenir la Coral de la Palma, els
Bastoners i José Ferreras, que va oferir una master class free style. Es va jugar un partit de futbol entre els
equips de veterans del FC Barcelona i els de la UE la Palma. Tota l’estona es va comptar amb la presència dels Gegants de la Palma.
Els parlaments van anar a càrrec del president actual del club, Marc Ros; tot seguit va prendre la paraula
Joan Soteras, president de la Federació Catalana de Futbol, Pere Vilà, representant territorial de l’Esport
a Barcelona i l’alcalde de la Palma, Xavier González.

Després es van donar les plaques de reconeixement a tots els expresidents, així com a persones rellevants en la història del club. Per acabar, la Sra. Gràcia Ollé, filla del president que ha estat més anys al
club i principal promotor de la construcció del nou camp, va dirigir unes paraules als assistents.
Al Poliesportiu es va fer un sopar popular amb l’actuació de Sittar Green.
Els dies de la festa major es va fer una
exposició fotogràfica i amb els trofeus conquertits pel club al teatre de
l’Aliança Palmarenca i de la qual també
es va publicar una revista que es va repartir entre tots els simpatitzants.
El primer acte oficial es va fer el 9
de maig al Museu de l’Esport Català,
amb la presència del secretari general de l’Esport, Gerard Figues, i Joan
Soteras.
Celebrem que l’equip amateur de la UE la Palma aquesta temporada ha pujat a la 3a categoria catalana.

