


Editorial
Els recursos econòmics i 
els recursos humans són el 
combustible que fan que 
una societat avanci. La 
societat, formada per in-
dividus, famílies, entitats 
i associacions i adminis-
tracions, necessita aquests 
dos tipus de combustible. 

Històricament els recursos 
econòmics han marcat tota l’activitat humana, i en 
època de vaques grasses, amb diners, se soluciona-
ven tota mena de circumstàncies adverses que po-
sessin en perill el benestar i la felicitat de la gent. 

Però, com diu la cançó, «els temps estan canviant» 
i en aquesta època de crisi és clar que els recursos 
econòmics s’han debilitat d’una manera preocu-
pant. I tots seguim tenint les mateixes necessitats: 
les bàsiques de supervivència per als individus i fa-
mílies, els estructurals i funcionals per al desenvo-
lupament de les activitats pròpies de les entitats i 
les públiques, que els ciutadans requereixen de les 
administracions.

Aquesta manca de recursos econòmics fa que cal-
gui ser molt curós a l’hora de prioritzar amb què 
s’inverteixen els diners i com s’administren. És per 
aquest motiu que des de l’Ajuntament hem tingut 
molt clar des del primer moment que la principal 
prioritat en aquests moments és l’atenció a les per-
sones davant de les inversions en altres aspectes 
com poden ser les obres.

A banda dels recursos econòmics que es poden 
destinar, és en moments com l’actual en què es 
posa de manifest el gran valor que tenen els recur-
sos humans, ja sigui en l’àmbit professional, amb 
la dedicació per part dels tots els tècnics que ens 
poden ajudar a superar les situacions de dificultat, 
com el treball voluntari, altruista i compromès de 
totes aquelles persones, entitats i associacions, que 
amb la seva feina també ajuden moltes persones i 
famílies a fer front a les dificultats i que fan que 
tinguem una societat més cohesionada.

La Festa Major és una prova d’aquesta nova ma-
nera de tirar endavant projectes, plans i reptes. 
Amb l’esforç dels veïns que engalanen els carrers, 
de les entitats que col·laboren i/o organitzen molts 
actes i dels esforços de la majoria del personal de 
l’Ajuntament (brigada, policia local, administració, 
regidors...) podem programar i plantejar projectes 
com el de la Festa Major que engresqui, motivi i 
cohesioni.

Més que mai la Festa Major ha de ser la festa de les 
persones i de l’alegria de compartir un projecte de 
poble que celebra la seva gran festa.

Xavier González
Alcalde de la Palma
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Serveis socials
Serveis socials bàsics: 
donem cobertura a les persones

L’actual situació de crisi afecta les famílies en tots els 
àmbits, especialment en la incapacitat de fer front a 
les despeses d’habitatge i manteniments derivats i re-
percuteix negativament en el funcionament de les re-
lacions socials i en la salut de les persones. Hi ha una 
major demanda del servei  i  aquesta prové d’usuaris 
que mai havien sol·licitat ajuts a Serveis Socials. Ja 
No existeix un perfil d’usuari de Serveis Socials. 

Les administracions autonòmica i de l’Estat no tenen 
la capacitat econòmica ni en RRHH per respondre 
en els terminis legals a totes les sol·licituds d’ajuts 
aprovades. Aquesta situació genera malestar entre la 
població i els Serveis Socials Bàsics està a la primera 
línia del ciutadà, amb la voluntat de donar resposta a 
aquestes necessitats.

La demanda d’orientació i assessorament (implícita o 
explícita) en l’àmbit de la salut està present en gaire-
bé totes les demandes.  

Així doncs, per part de Serveis Socials s’ha treballat 
per millorar la capacitat de donar  respostes més àgils i 
polivalents davant de situacions crítiques i complexes, 
com per exemple, evitar un desnonament immediat o 
atendre situacions de desprotecció  i desorganització 
del patrons  de  vida de les persones.

Per fer front a aquesta realitat –tenint en compte que 
el treball per la justícia social és la principal priori-
tat de l’Ajuntament–, s’ha decidit en els últims anys 
augmentar de manera significativa el nombre d’hores 
de professionals dels serveis socials (treballadores so-
cials, educadora social, treballadores familiars, auxi-
liars de la llar i suport administratiu) i la partida per 
a prestacions econòmiques de caràcter social. D’altra 
banda, el pressupost per ajuts socials locals  d’aquest 
any ha augmentat, amb escreix, el pressupost de l’any 
passat.

A més, volem destacar la tasca que estan duent a 
terme totes les professionals del servei. Una tasca 
d’escolta, de recollida de l’angoixa de les persones 
que s’atenen, d’atenció, orientació i assessorament i 
de gestió de tràmits i coordinacions amb altres serveis 
amb la finalitat d’oferir una atenció més acurada i pro-
pera a cada realitat personal i familiar.

Les prestacions econòmiques d’urgència 
social de 2013 van ser:

Concepte   Nombre d’ajuts   Import concedit

SUBSISTÈNCIA:
alimentació i vestit      22          8.932 €
HABITATGE: 
lloguer, hipoteca      10          4.304 €
SUBMINISTRAMENTS: 
llum, aigua...                12          2.812 €
ALTRES: 
transport, material, 
sortides, menjador      28          6.509 €
LLAR D’INFANTS: 
El Patufet                 5          1.614 €

                       TOTAL:         24.171 €

Dades extretes de la memòria de SSB corres-
ponents a l‘any 2013

Els Serveis Socials a l’escola 
i a l’institut
Amb la voluntat de donar suport a la tasca educativa i social de 
l’escola, durant aquest curs escolar l’educadora social ha estat 
un matí a la setmana a l’escola el Solell. El treball principal que 
s’ha dut a terme és:
8Fer un seguiment individualitzat i continuat de casos conjun-
tament amb el tutor/a i els pares i/o tutors.
8Potenciar el treball en xarxa i la coordinació entre els agents 
educatius i socials.
8Organitzar activitats extraordinàries que tinguin lloc durant 
el curs escolar.
Durant el curs escolar, tant a l’escola com als instituts, es pro-
gramen les comissions socials. Es tracta d’un espai de  coordi-
nació, seguiment i intervenció on hi ha representació de l’equip 
directiu, referent de l’EAP (Equip d’Assessorament Pedagògic), 
mestre d’educació especial i educadora social.
Aquest curs s’ha organitzat un conjunt de tallers. 
A l’escola el Solell:
- Celebració d’actes de la setmana del Drets dels infants.
- Un taller sobre alimentació saludable amb els dos grups de P5 
A l’institut de Can Margarit:
- Taller de sexualitat i afectivitat per al primer cicle d’ESO.
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Serveis socials
Escola de Pares

Amb la voluntat de donar eines i suport a la tas-
ca educativa de les famílies, des de l’Ajuntament, 
a través dels Serveis Socials, s’han organitzat un 
conjunt de sessions per a pares i mares i alhora 
s’ha volgut donar un espai en què cadascú pugui 
exposar els seus neguits, les seves dificultats i/o 
les seves experiències. Aquestes han estat:

84 sessions d’educació emocional amb l’objectiu 
d’entrenar la consciència i l’expressió emocional 
de mares i pares, treure profit de les capacitats 
emocionals per comprendre els fills i fer-se com-
prendre, i promoure l’educació emocional com una 
eina per millorar el benestar personal i familiar.

84 sessions adreçades a pares i mares d’adolescents 
que pretenien transmetre conceptes i eines per 
acompanyar-los en aquesta etapa. Durant les ses-
sions es van treballar aspectes com ara la comu-
nicació, les habilitats emocionals, la resolució de 
conflictes i, especialment, els límits i les normes, 
amb l’objectiu d’incidir en la prevenció del con-
sum de drogues i altres conductes de risc.

81 taller d’adolescència  i autoestima per tal 
de prendre consciència de la importància d’una 
bona autoestima i adonar-se de la influència de 
l’autoestima personal en els nostres fills.

Es va organitzar des de l’AMPA amb el suport de 
l’Ajuntament un taller sobre el Pas de Primària a 
Secundària, adreçat especialment a les famílies 
de cicle superior.

L’objectiu és donar continuïtat a aquest espai i per 
això estem treballant amb noves propostes que se-
gur que seran del vostre interès. Us en mantindrem 
informats.

Nou conveni amb la Creu Roja

L’Ajuntament de la Palma està fent les gestions 
corresponents per signar properament un conveni de 
col·laboració amb la Creu Roja del Baix Llobregat, amb 
l’objectiu de donar una millor cobertura a les necessi-
tats que presenten els col·lectius més vulnerables: la 
gent gran i les famílies amb dificultats socials i econò-
miques. 

El programa de «Suport a les Famílies» consta de ser-
veis d’atenció d’urgència com ara allotjament, servei de 
dutxa, onades de fred... Així com un suport a les neces-
sitats bàsiques familiars (alimentació, higiene personal 
i de la llar, kits per  a nadons, etc.).

El programa de «VBellesa Activa» té l’objectiu de re-
forçar les línies de treball i d’intervenció amb la gent 
gran per tal de promoure l’envelliment actiu, participa-
tiu i autònom, i disposarà d’ajuts tècnics per a aquelles 
persones que ho necessitin (caminadors, cadires de ro-
des, alçadors de vàter, etc.)

Aquesta conveni de col·laboració ens permetrà donar 
una resposta més àgil i completa a les necessitats de 
les persones i millorar l’atenció social del municipi.

Prevenció davant del consum de drogues
Per treballar per a la prevenció, detecció i inter-
venció de situacions de consums problemàtics de 
drogues en menors i les seves famílies, des de 
l’Ajuntament s’ha desenvolupat una formació teo-
ricopràctica, destinada als professionals dels dife-
rents serveis municipals.

Per donar continuïtat a aquesta acció  s’ha demanat 
a la Diputació, per aquest any, suport en l’elaboració 
de protocols de detecció i intervenció en el consum 
de drogues en menors d’edat.
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Fomentem l’ocupació a la Palma

Des del Servei Local d’Ocupació s’està treba-
llant per la integració laboral de les persones del 
municipi mitjançant la gestió de diferents plans 
d’ocupació que s’estan duent a terme els darrers 
anys. Aquests plans van adreçats a col·lectius amb 
especials dificultats d’inserció laboral.
Els àmbits de treball que s’han prioritzat han es-
tat:

8Suport a serveis socials amb la incorporació de 
dues treballadores auxiliars de la llar per atendre 
els domicilis amb què s’està treballant i hi havia 
demanda d’aquest servei. Fins al moment s’han fet 
5 contractacions i tenim aprovada la continuïtat del 
projecte fins al maig de 2015. Pla d’ocupació de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

8Suport a la brigada municipal en obres de mante-
niment com ara: pintar, arreglar voreres, fer petites 
obres de manteniment a la via pública, desbrossar 
vegetació, dur a terme el manteniment de parcs 
municipals, donar suport en tasques de manteni-
ment imprevistes, entre d’altres. A través del Con-
sell Comarcal del Baix Llobregat s’han fet 2 con-
tractacions. Estan previstes dues contractacions 
més per donar continuïtat a les tasques engegades. 
Subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya.

8S’ha contractat un tècnic de suport a regido-
ries amb una jornada de 20 h setmanals, amb 
l’objectiu de reforçar els diferents serveis: promo-
ció econòmica, comunicació, cultura...

També s’ha treballat per a la participació en dife-
rents programes i projectes gestionats pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya, com: 

Ocupació
Programa Joves per l’ocupació, un programa de 
formació en alternança amb l’experiència pràctica 
en empreses, destinat a persones joves d’entre 16 
i 25 anys en situació d’atur, amb baixa qualifi-
cació i/o dèficits formatius que han abandonat el 
sistema educatiu. A la comarca hi han participat 
un total de 80 joves en la primera edició el 2013, 
2 de la Palma, i 60 joves aquest any, 1 del nostre 
municipi.

Projecte de qualificació i mobilitat en el sector 
Agrari  i de Turisme adreçat principalment a perso-
nes aturades, preferentment de llarga durada,  per 
a la mobilitat sectorial. Pretén dissenyar un dispo-
sitiu especialitzat per aquests sectors fet a mida 
de les necessitats de les empreses de la comarca 
on aquestes activitats poden representar un ele-
ment d’oportunitat per a una reorientació laboral. 
Una dona de la Palma està participant del primer 
projecte en el sector agrari i al setembre s’iniciarà 
el projecte del sector de turisme.

Nou Pla d’Ocupació

L’Ajuntament obre de nou la convocatòria 
de tècnic de regidories per 9 mesos més. 

Per a més informació consulteu pàgina 
web: http://www.lapalma.diba.es

Pla d’ocupació de la 
Diputació de Barcelona.
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Assessoria Jove del 
Punt Jove la Palma

Aquest 2014 el Punt Jove la Palma ha engegat 
el projecte de l’Assessoria Jove per tal de donar 
una atenció més individualitzada i personalitzada 
a tots aquells i aquelles joves que ho necessitin.  

És un servei subvencionat per la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Bàsicament és un espai on la professional resol 
dubtes i qüestions d’interès per al jove (habitatge, 
formació, ocupació, participació, mobilitat inter-
nacional, lleure, salut, drogues i sexualitat, etc).

En aquest sentit funciona com a antena del SLO 
(Servei Local d’Ocupació) en relació a joves que 
tenen entre 16 i 34 anys i treballen conjuntament 
en l’orientació en TRF (Tècniques de recerca de 
feina) i recerca de feina, entre d’altres.

L’atenció pot ser presencial o bé via correu electrò-
nic, en funció de la preferència del jove, garantint 
la confidencialitat de dades en tot moment. 

Horari:

de dilluns a divendres

matins: de 10 a 13 h

tardes: dimarts i dijous de 17 a 20 h 
(és convenient demanar cita prèvia)

Facebook: Punt Jove la Palma

A/e: masrmn@diba.cat - Tel: 93 672 20 64/ de 
Sant Jordi, 1 – la Palma

Setmana jove 2014

Del 5 al 19 de maig es va celebrar la 3a edició 
a la Palma de la SETMANA JOVE, una proposta 
propiciada per la Regidoria de Joventut juntament 
amb la participació d’algunes entitats municipals, 
la Diputació de Barcelona i la Direcció General de 
Joventut de la Generalitat.  

Va començar dimar-
ts 6 de maig amb 
el Taller TASTA’M 
a càrrec de la Fun-
dació Grup Tercer 
Món de Mataró i 
emmarcada en la 
Festa del comerç 
just i la banca èti-
ca 2014 de la qual 

el nostre Ajuntament ja és partícip des de l’any 
2010. Va ser una tarda solidària i de sensibilitza-
ció vers les desigualtats entre el nord i el sud.

Dimecres 7 de maig vam començar a les 17 h 
amb el taller de polseres LOMM BAND en el qual 
van assistir força nois de la Palma, practicant i 
ensenyant diferents tècniques per a la realització 
d’aquestes polseres.

A les 18 h vam participar de la Festa dels 5 anys 
del Consell d’Infants, amb una tarda al Punt Jove 
amb ball, música i regals per als participants. Els 
nois i noies van gaudir posant els seus vídeos pre-
ferits de Youtube.

El 8 de maig es va realitzar La tarda de pintura al 
carrer a les escales de Gavarres amb la gent del 
col·lectiu ASAC (L’art surt al carrer). Els nois van 
gaudir pintant el tram final de les escales amb els 
diferents colors i tècniques.

El 9 de maig es va programar una taller sobre joves 
i xarxes socials que van dur a terme monitors i mo-
nitores de l’Esplai Peti ki Peti. Va ser una xerrada 
molt profitosa ja que es van tractar temes tan im-
portants com la seguretat i la privacitat.

A les 19 h es va fer l’entrega de premis del con-
curs de selfies.

La cloenda es va fer amb el concert jove a càrrec 
de l’AJLP al pati de l’escola i on un grup de diver-
sos DJ van disputar la Batalla de DJ’s.

Joventut
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Renovem el Pla Local de Joventut

Aquest 2014 la regidoria de Joventut de l’Ajuntament 
de la Palma està movent totes les peces per a la po-
sada en marxa del nou Pla Local de Joventut 2015-
2018.  

Aquest any, finalment, se’ns ha estat concedint des 
de la Diputació de Barcelona un suport tècnic per a 
l’elaboració de la primera part del Pla, suport que 
estàvem sol·licitant des del 2013.

Aquest suport ens facilitarà la feina, ja que tre-
ballarem conjuntament amb una empresa per a 
l’actualització de la diagnosi realitzada l’any 2010. 
La renovació del Pla ens permet accedir a ajuts que 
atorga la Generalitat de Catalunya per al manteni-
ment dels nostres Serveis de «l’Espai PIJ-espai po-
livalent» i «Les Tardes Joves al Punt», serveis que 
s’estan consolidant entre els joves.

Des del Punt Jove la Palma, seguim donant suport a 
les entitats, elaborant les accions de les polítiques 
de joventut en el municipi, oferint un espai de tro-
bada i participació i també un espai per a la creació 
i participació jove, mitjançant concursos, concerts, 
tallers, exposicions, festes i altres actuacions.

Tot això sense oblidar que som un espai d’informació, 
orientació i acompanyament per a tots aquells joves 
que ho necessitin. Des de l’Assessoria Jove oferim 
una atenció personalitzada en diferents àmbits com 
poden ser: formació, feina, lleure, habitatge, salut i 
sexualitat, i voluntariat, entre d’altres.

Volem mantenir i apuntalar les millores que es pu-
guin fer en tots el àmbits, per això en la primera 
fase de diagnosi es realitzarà una convocatòria per-

què tots els joves que vulguin, 
puguin venir a «dir-hi la seva», 
opinant i proposant el que cre-
guin oportú.

És imprescindible la mirada 
dels joves del municipi per 
poder realitzar una renovació 
d’un Pla Local de Joventut 
amb totes les garanties d’èxit. 

La veu dels joves és important 
per a poder construir un nou 
pla local.

5 anys apostant per la participació 
dels infants

Aquest ha sigut el cinquè any consecutiu que s’ha dut 
a terme al nostre municipi el Consell d’Infants. Els 
consellers i conselleres han pogut gaudir d’una festa 
al Punt Jove, emmarcada dins de la Setmana Jove, a la 
qual estaven convidats tots els infants de la Palma. 

Entre algunes de les accions que han realitzat hi ha 
hagut una continuïtat a la campanya de civisme en què 
s’ha treballat la sensibilització i la conscienciació del 
manteniment dels espais, acompanyat del lema «Per 
una Palma més neta». L’acció va consistir en una sor-
tida per la Palma en què es van penjar cartells i alho-
ra es va aprofitar per enregistrar per la Palma TV uns 
missat¬ges realitzats pels propis membres del Consell.

Una altra de les accions que s’ha impulsat amb força ha 
estat la proposta de fer un Camí Escolar a la Palma, de 
manera que s’ha treballat en el disseny i s’ha sol·licitat 
suport tècnic a la Diputació de Barcelona.

Altres accions més innovadores han sigut: la participa-
ció en el Projecte d’Arranjament dels Parcs Municipals 
i l’elecció del nom del parc de davant de l’Aliança, fi-
nalment anomenat parc de la Farigola.

Pensem que la veu dels infants és important, ja que re-
presenten una part de la nostra societat, i la possibilitat 
de fer-los partícips en la proposta d’accions i decisions 
que es prenen, també fomenta valors de respecte, con-
vivència i responsabilitat entre els més petits.

Felicitem tots els consellers per la bona feina i animem 
la resta d’infants a participar en els pròxims consells. 

Joventut
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INSCRIPCIONS CURSOS DE CATALÀ

Cursos per aprendre a parlar o a escriure en català:

    •  a classe
    •  semipresencials, amb parla.cat

Informació i inscripcions: del 15 al 30 de setembre
Matí: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h
Tarda: dijous, de 18 a 20 h
La Palma de Cervelló (Oficines municipals)
Tel. 93 672 02 02 Ext. 9211
A/e mserra@cpnl.cat  

Treballem per la igualtat

Des de l’Ajuntament, en aquests últims anys hem 
fet una aposta clara per la igualtat. Hem mantin-
gut les activitats de sensibilització i promoció de la 
igualtat home-dona, però hem volgut anar una mica 
més enllà i hem elaborat, amb el suport de la Dipu-
tació de Barcelona, el Pla d’Igualtat Intern. Aquesta 
és una eina de caràcter executiu i integral, que ens 
ha permés analitzar, des de la perspectiva de gène-
re, tots els processos interns de l’Ajuntament, sobre 
les persones que hi treballen per tal de fer-los més 
objectius, i per tant, més igualitaris. Es pot consul-
tar el document a www.lapalma.diba.es

En aquest 2014, l’aposta va adreçada a poder ela-
borar el Pla d’Igualtat Extern, amb el qual podrem 
analitzar a nivell de municipi quines desigualtats 
existeixen entre homes i dones, i poder elaborar 
un pla d’accions per a garantir aquest principi 
d’igualtat d’oportunitats. Hem sol·licitat el suport 
tècnic a la Diputació de Barcelona per poder rea-
litzar la diagnosi.

Atenció a les dones
Dins de les accions que s’estan duent a terme per 
tal de treballar contra la violència cap a les dones, 
aquest any, la treballadora social referent de la dona 
i la tècnica d’igualtat han realitzat una formació en 
Elaboració de protocols d’intervenció en situacions 
de violència, amb la finalitat de crear un circuit lo-
cal per tal de:

8Facilitar al conjunt de professionals unes pau-
tes d’actuació per a la prevenció, la detecció, 
l’atenció i la recuperació de les dones que han 
patit o pateixen violència i a les que es troben 
en risc de patir-la.

8Crear i establir les bases, els mecanismes i els 
circuits per a dur a terme una actuació correc-
ta en casos de violència masclista.

Disposar d’aquest protocol ens ajuda a treballar de 
forma coordinada i transversal entre tots els pro-
fessionals que intervenim en el procés (Serveis So-
cials, Policia Local, Mossos d’Esquadra, Salut, ser-
veis especialitzats d’atenció a la dona com el SIAD 
(Servei d’Informació i Atenció a les Dones), i el SIE 
(Servei d’Intervenció Especialitzada).

Telèfon gratuït i confidencial 900 900 120

Igualtat Educació
6a edició de Voluntariat per la 
llengua 

El 17 de juny, la Sala de Plens de l’Ajuntament de 
la Palma de Cervelló va ser l’escenari per cloure 
la 6a edició del Voluntariat per la llengua, en la 
qual hi han participat 14 voluntaris i 13 aprenents 
que s’han trobat un cop a la setmana des del mes 
d’abril.

Imma Pagès, directora del Centre de Normalització 
Lingüística Ca n’Ametller, i Susanna Fort, regidora  
d’Educació, van reconèixer la tasca dels volunta-
ris com a puntal imprescindible per tirar endavant 
la normalització de l’ús del català en ambients 
col·loquials, sovint molt castellanitzats.  

Tot seguit, es va fer el lliurament dels certificats 
a voluntaris i aprenents i es va oferir una mica de 
coca i cava a tothom per cloure l’acte.

Servei Local de Català de la Palma de Cervelló.



Commemoració dels 25 anys del 
Consorci per a la Normalització 
Lingüística

El CNL Ca n’Ametller va celebrar el vint-i-cinquè 
aniversari al voltant del Tricentenari, amb la con-
ferència «1714 i l’intent de desaparició del ca-
talà» i l’exposició «Et prenc la paraula. 1714, el 
català ahir, avui i demà».

El pati de Ca n’Ametller, seu del CNL del mateix 
nom, va ser l’escenari triat per celebrar els 25 
anys de la creació del CPNL el passat dimarts 10 
de juny. El president del Consell d’aquest CNL i 
alcalde de  Molins de Rei, el Sr. Joan Ramon Ca-
sals; la Sra. Teresa Rocamora, en representació 
de la Direcció General de Política Lingüística, i la 
Sra. Imma Pagès, la directora d’aquest CNL, van 
presidir l’acte.

Després d’uns parlaments, la Sra. Pagès va anar 
cridant els representants municipals de les 13 
poblacions que actualment conformen el CNL per 
obsequiar-los amb un document commemoratiu 
de l’efemèride.

A continuació, la Sra. Eva Pons, professora titular 
de Dret Constitucional de la Universitat de Bar-
celona i experta en dret lingüístic, va impartir la 
conferència “1714 i l’intent de desaparició del 
català”.

L’acte va comptar amb l’assistència de prop de 
150 persones entre representants municipals, 
membres d’entitats locals, tècnics del CNL, alum-
nes de totes les poblacions i públic en general.

Des de l’any 1998 a la Palma es fan cursos de ca-
talà per a adults de diversos nivells i s’impulsa l’ús 
del català amb diverses campanyes institucionals i 
programes de Voluntariat per la llengua.
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Casal d’Estiu

Aquest any, des de l’Ajuntament de la Palma s’ha 
realitzat un concurs públic per a l’adjudicació de la 
gestió del Casal d’Estiu Municipal, per tal de cen-
tralitzar la gestió de les activitats d’estiu, ja que 
creiem que en un municipi tant petit no hi ha in-
fants suficients per cobrir tanta oferta d’activitats, 
i per mantenir la línia de treball dels últims anys, 
basada en un model d’educació en el lleure, amb 
valors com el respecte, la tolerància, el pensament 
crític i la responsabilitat. En aquesta línia de tre-
ball la ràtio màxima és de 10 nens per monitor, 
mentre que en les activitats esportives, poden te-
nir una ràtio fins a 15-20 nens per monitor. Pen-
sem que això aporta qualitat a l’atenció i la cura 
dels nostres infants.

El Casal s’ha dut a terme a l’escola El Solell i se’ls 
ha posat a disposició la resta d’instal·lacions es-
portives municipals. Durant les cinc setmanes que 
dura l’activitat, s’hi han inscrit 140 nens i nenes 
de la Palma i rodalies, dels quals 7 han estat be-
cats per l’Ajuntament, prèvia valoració dels Ser-
veis Socials.

 

Educació
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El lector de l’any
Els nens i nenes de Primària, entre 6 i 12 anys, han 
pogut participar en la 3a edició del concurs El lector de 
l’any, que premia els lectors que llegeixen més i millor. 
Abans de puntuar, la bibliotecària s’assegura que el lli-
bre ha estat llegit i comprès. A partir de l’octubre farem 
la 4a edició del concurs.
Aquesta activitat, juntament amb l’Hora del conte per 
als més menuts i la Bibliopiscina del juliol, té com a 
objectiu principal fomentar l’hàbit de la lectura entre 
els més joves perquè esdevinguin bons lectors i adults 
amb sentit crític.

Club de lectura
Ja fa vuit anys de la primera lectura del Club. Llavors érem po-
ques les Biblioteques que oferíem aquest servei. Avui, vist l’èxit 
i el bon acolliment d’aquesta activitat, moltes altres s’hi han 
apuntat. Llegim un llibre cada mes i compartim l’experiència 
en una tertúlia distesa i familiar, conduïda per un dinamitzador 
per garantir el màxim profit de la lectura. Els membres del Club 
no han de comprar els llibres, ja que els distribuïm en acabar 
la tertúlia i quedem pel mes següent. Si voleu saber què llegim, 
entreu a bibliolapalmaclub.blogspot.com.es i tafanegeu. Les 
inscripcions són obertes tot l’any.

Telecentre
La Biblioteca compta amb equips informàtics a disposició dels usuaris, per tal que puguin dur a terme tasques 
formatives, per buscar informació, comunicar-se, per fer tràmits amb les administracions, per escanejar i im-
primir documents, etc. El canvi de sistema operatiu (Ubuntu) i programari, apostant pel de lliure distribució, 
no ha comportat cap problema als usuaris, que s’hi han familiaritzat ràpidament. Tanmateix, 
sempre hi ha la bibliotecària per donar suport als internautes en les seves tasques. La Bibliote-
ca és també una zona Wi-fi per aquells qui vulguin emprar els seus propis dispositius. 

Per estar al corrent de tot el que passa a la Biblioteca, feu la subscripció al bloc: 
bibliolapalma.blogspot.com.es

Biblioteca Municipal

Commemorem el Tricentenari
L’Ajuntament de la Palma ha volgut commemorar els fets del 1714, afegint-se 
a la iniciativa promoguda per la Generalitat de Catalunya. El 23 de maig va 
tenir lloc a la Biblioteca la conferència «El tema català durant la Guerra de 
Successió: imatge, propaganda i política», del professor d’Història Moderna 
de la UB Àngels Casals. L’objectiu de l’exposició és fer conèixer l’ús que es féu 
de la propaganda, la premsa, les mentides i les imatges dels monarques per 
convèncer o atemorir. Els assistents van poder constatar la importància d’aquestes 
eines, llavors i ara.

Cultura
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La Cultura Va a la Font

Els dos primers caps de setmana d’aquest mes de juliol s’ha dut a terme el 2n festival La Cultura Va a la Font.

Aquest festival va néixer amb la voluntat d’acostar la cultura als entorns naturals del nostre poble, en aquest cas 
especialment a les dues fonts més properes i emblemàtiques de la Palma: la font de Santa Rita i la font del Marge. 
Es tractava de donar a conèixer aquests racons amb activitats artístiques de petit format i baix cost però procurant 
assolir una qualitat màxima.

En aquest segon festival hem aconseguit un nivell artístic realment important i fruit d’això l’assistència als diferents 
actes ha superat les nostres millors expectatives.

Des de la regidoria de Cultura d’aquest Ajuntament s’intentarà consolidar aquest festival procurant mantenir la qua-

litat amb la intenció d’exportar-lo i que acabi sent un referent de la cultura a la comarca.

Cultura



Festa de Sant Jordi

Un any més, a la Palma hem celebrat la diada 
de Sant Jordi de la millor manera, compartint es-
pais, l’escola, la plaça i el carrer, per trobar-nos i 
regalar-nos llibres, roses, música, premis i bones 
estones.

Al matí, la Biblioteca Municipal i el Punt Jove van 
oferir als alumnes del Solell diferents tallers, al 
costat d’altres entitats i de les paradetes de pares 
i alumnes. Va ser un matí d’explosió creativa! 

A la tarda la 
festa va ser a la 
plaça de Cer-
vantes. Xocola-
ta per berenar 
i un escenari: 
música i tea-
tre d’artistes 
locals, lectu-
ra de poemes, 
entrega de pre-
mis. La plaça 
s’omplia al voltant de les parades: el Punt Jove, 
la Konfraria, el Servei de Català, l’ANC, la Peti, 
la Biblioteca i els comerços i empreses del poble. 

Una festa que es gaudeix perquè ens l’hem feta 
nostra. La Diada s’enceta la vigília, amb un Club 
de lectura especial per a aquells que també volen 
compartir les experiències viscudes amb i en els 
llibres.
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Festes i tradicions: un motor per 
a la cohesió social

Durant els últims anys, aquest Ajuntament ha posat 
l’accent a l’Atenció a les Persones, i des de la vessant 
més ludico, un dels objectius principals, i que s’ha tre-
ballat de forma transversal des de totes les regidories, ha 
estat el de la cohesió social, és a dir, mantenir els lligams 
que ens uneixen  com a poble i amb la nostra gent.

Amb aquest objectiu, la implicació dels tècnics de 
l’Ajuntament i la col·laboració de les entitats i associa-
cions del poble s’han pogut tirar endavant projectes 
i activitats que pensem que han posat les bases per 
enfortir el teixit social i cultural del nostre poble.

En aquest darrer any hem pogut gaudir de les festes 
de Nadal i Cap d’Any, de la Cavalcada de Reis i d’un 
Carnestoltes per a tots els públics, de la Setmana Jove 
i la Setmana per la Igualtat, així com del Festival La 
Cultura va a la Font. També hem celebrat la Castan-
yada amb els més joves, i repetirem amb la Festa per 
la Solidaritat a l’octubre, hem fet activitats medioam-
bientals i sostenibles, hem celebrat diades com el dia 
dels Drets dels Infants, el dia Contra la Violència de 
Gènere i l’11 de setembre, hem fet ballades de sarda-
nes i la tradicional Flama del Canigó, i sobretot, hem 
gaudit de les nostres festes majors, de Sant Isidre i de 
Santa Maria.

Entre aquestes celebracions s’han inclòs tallers per a in-
fants, tant als equipaments municipals com a l’Escola i 
a l’Institut, s’han realitzat cicles de xerrades per a pares 
sobre diferents temàtiques dins l’àmbit educatiu, s’han 
fet activitats intergeneracionals amb la col·laboració de la 
gent gran i els infants i s’han promocionat tallers, concur-
sos i concerts per ampliar l’oferta cultural juvenil.

Algunes d’aquestes activitats s’han fet amb fons propis 
i altres amb subvencions, però realment el que ens ha 
ajudat a dur-les a terme ha estat la col·laboració i la 
implicació de les persones que hi han participat.

Som un poble pe-
tit amb una gran 
vida social i cultu-
ral. El nostre com-
promís és conti-
nuar treballant en 
aquesta línia i per 
sentir-nos orgullo-
sos de viure a la 
Palma.

Cultura Foment de les tradicions
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Obrim el camp d’esports

Per tal que els veïns puguem gaudir de les instal·lacions es-
portives, l’equip de govern ha decidit obrir el camp de futbol. 
Aquest estiu romandrà obert tot el mes de juliol i tot el mes 
d’agost, de dilluns a diumenge de 18.00 a 21.30 h.
De dilluns a divendres, el mes de juliol, s’ encarreguen d’obrir 
el camp els responsables del bar, i el cap de setmana i tot el 
mes d’agost, l’obrirà la Policia Local.
També cal dir que s’ obrirà mentre el club no hi faci cap 
partit o activitat.

Esports
FELICITATS CAMPIONS/CAMPIONES!

Des de l’Ajuntament volem felicitar la Unió Espor-
tiva la Palma per la bona organització del XXVIII 
Torneig Andrés Fernández.

A l’equip amateur que ha quedat campió de lliga i 
per l’ascens a 3a divisió

Al Cadet per l’ascens a 1a divisió

Al’equip femení per ser les campiones de la lliga

Millores al Poliesportiu Municipal
S’han incorporat una sèrie de màquines noves, en al-
gun cas substituint-les per les velles i per altra banda 
complementant la maquinària existent  (concretament 
de la sala de Fitnes i sala de Ciclisme Indoor) amb la 
incorporació de:
1 multiestacions. 1 multipower. 4 màquines muscula-
ció. 3 cintes. 1 el·líptica. 3 bicicletes cardiovasculars. 
6 bicicletes ciclisme indoor. 1 joc de manuelles, diver-
sos bancs de musculació, joc de discos i barres amb els 
corresponents mobles. 
Tot això ha estat gràcies a la col·laboració i intercanvis 
que tenim amb els ajuntaments veïns, en aquest cas 
amb el de Vallirana. 
Actualment es poden treballar tots els grups muscu-
lars, amb una zona de cardio, estiraments, pes lliure i 
màquines.

Des del Servei Municipal d’Esports seguim amb les millo-
res de la pista del pavelló. Aquest hivern es van renovar les 
dutxes dels vestidors col·lectius, es va posar una porta nova 
d’emergència i es va ampliar l’existent i es va pavimentar el 
passadís de sota les grades.
Es va fer una millora d’evacuació de l’aigua de pluja de la 
teulada, per evitar inundacions com la del passat estiu.
S’ha començat la renovació del paviment de la pista, 
col·locant una capa de linòleum sobre l’actual.
Gràcies a una subvenció de la Diputació s’han pogut fer 
totes les obres sense cap cost per al pressupost municipal.
A partir del setembre, i aprofitant una altra subvenció, re-
dactarem un PAU (Pla d’Autoprotecció) de la instal·lació 
esportiva. Els plans d’autoprotecció preveuen les emergèn-
cies que es poden produir en les instal·lacions esportives.
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Millora en la freqüència del 
transport públic

Tot i que ja som part de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona, no ha estat possible la reorganització de les 
zones per tal de ser considerats dins del primer anell 
amb la conseqüent millora en el preu del transport. No 
ens donem per vençuts i continuem insistint juntament 
amb el municipi de Corbera amb les administracions 
implicades.
Dels estudis fets per l’empresa de transport Autocorb, 
també per la insistència en la millora d’aquest servei per 
part dels ajuntaments de Corbera i el nostre de la Palma, 
i el desplegament que la Generalitat ha fet a tot el territori 
quant a transport,  des del dia 9 de juny hi ha una nova lí-
nia, BUS EXPRÉS (e8), que farà el recorregut de Corbera, 
la Palma, Quatre Camins i Barcelona (quasi directe), in-
crementant el nom-
bre d’expedicions 
(8 de més en total). 
D’aquest mateix 
estudi se n’extreu 
que altres serveis 
fins a Molins i fins 
a l’Hospital Moisès 
Broggi, i sempre fora 
d’hores punta, hi ha menys afluència, per tant s’ha racio-
nalitzat el nombre de viatges.

Donem suport a la emprenedoria i 
al comerç

En els últims temps han anat obrint i tancant alguns 
establiments, tant al nucli urbà, com al polígon, fruit 
de la situació econòmica actual. Des de l’Ajuntament 
continuem potenciant les noves iniciatives amb des-
comptes del 50% en les taxes d’obertura, així com 
també l’assessorament per part dels nostres tècnics a 
l’hora de la presentació i confecció de la documentació 
pertinent. En aquest sentit, s’està elaborant un díptic 
informatiu conjuntament amb el Servei d’Ocupació per 
donar a conèixer els serveis que presta l’Ajuntament 
de suport a les persones emprenedores i a les em-
preses, ja sigui per suport a la recerca de feina i a la 
dinamització del teixit empresarial i comercial.

S’està apostant d’una manera força rellevant per les no-
ves tecnologies i actualment és a punt d’implementar 
una aplicació per a dispositius mòbils amb informació 
dels comerços i empreses del municipi.

També s’ha rebut una subvenció de la Diputació per 
instal·lar un Mural-directori del municipi on hi surti el 
mapa de comerços i la seva ubicació.

Per altra banda, cal mencionar el tancament d’una 
de les grans empreses del polígon, OBERTUR, amb 
uns 60 treballadors, alguns dels quals són de la Pal-
ma. Des de l’Ajuntament s’ha fet un seguiment i s’han 
iniciat contactes per trobar alternatives ben aviat. A 
hores d’ara ja hi ha alguna empresa que ha mostrat 
interès a continuar amb la mateixa activitat.  

Dins de la racionalització de les funcions de personal, 
atenent les necessitats actuals de l’Ajuntament, dis-
posem de nou d’un tècnic de Promoció Econòmica a 
temps parcial. Temps que comparteix amb l’activitat 
de tècnic d’esports. 

Promoció econòmica Mobilitat i transport

Gent Gran
El Consell de la Gent Gran de la Palma
L’equip de govern de l’Ajuntament sempre ha conside-
rat necessari escoltar la seva gent i obrir les portes  a la 
participació ciutadana.
El Consell de la Gent Gran constitueix un exemple 
d’aquesta voluntat i ha suposat una millora important 
en la presa de decisions que afecten aquest col·lectiu. 
Des del programa municipal de dinamització de la gent 
gran, que subvenciona en una part la Diputació, s’ha 
posat en marxa tot el procés constitutiu del Consell de 
la Gent Gran: elecció dels 12 membres, confecció del 
reglament intern, calendari de reunions mensuals i se-
guiment de les propostes. 
En el Consell de la Gent Gran, també hi participen la 
regidora, l’alcalde i el tècnic.
De les propostes consensuades que han sorgit d’aquest 
consell, se n’han pogut endegar les següents: la cons-
trucció de la pista de petanca i l’arranjament de l’espai 
lúdic al passeig de Santa Rita, l’aplicació de tracta-
ment antilliscant en algunes voreres del municipi, pro-
postes com l’aplicació de la normativa per regular les 
excrecions dels gossos al carrer, entre d’altres.
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Governació
Junta de Seguretat Local

El dia 10 de juliol l’alcalde de la Palma, fent ús de les seves competències, va convocar i presidir la Junta 
Local de Seguretat, a l’Ajuntament de la Palma. Van assistir-hi el delegat del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, l’intendent de Mossos d’Esquadra del Baix Llobregat, el cap de l’ABP de Sant Feliu de Llo-
bregat, el cap de la CD de Sant Vicenç dels Horts, el tinent de la Guàrdia Civil de Vilanova i la Geltrú, el 
sergent de la caserna de Sant Andreu de la Barca, els dos inspectors de la CNP de Cornellà i el cap de la 
Policia Local de la Palma.

Dins d’aquesta Junta es van trac-
tar les dades estadístiques analit-
zant els fets ocorreguts i coneguts 
durant el període 2012–2014.

Els fets més rellevants al nostre 
municipi es troben molt per sota 
de la mitjana catalana i de la co-
marca del Baix Llobregat. Així 
doncs, la Palma esdevé el munici-
pi amb menys fets delictius, con-
siderant essencial les tasques du-
tes a terme de prevenció, la bona 
coordinació entre els cossos poli-
cials, juntament amb els controls 
preventius que es porten a terme 
amb les policies locals properes on es fan controls de seguretat ciutadana, de trànsit, d’alcoholèmies i 
radar. Es gaudeix d’una excel·lent col·laboració amb tots ells.

Per tal de seguir amb aquesta línia descendent de fets delictius és imprescindible la col·laboració ciutadana. Des d’aquest 
departament policial s’agraeix el suport rebut per part dels palmarencs i els encoratgem a seguir en aquesta direcció.

Campanya de civisme amb animals de companyia

S’ha dut a terme la Campanya «Ell no pot fer-ho, tu sí» amb la col·laboració de l’empresa Urbandog, que 
gratuïtament ha lliurat aquests aparells sense cost. Tal com vàrem dir en la presentació, era una prova 
pilot i ara toca fer-ne una valoració, que properament el responsable de l’empresa ens lliurarà. 
Cal dir però que per sobre de tot és imprescindible un canvi d’hàbits dels propietaris.  Properament re-
prendrem aquesta campanya amb la segona fase d’implantació, per informar tots aquells ciutadans que a 
diari passegen els seus animals. Aquesta informació serà lliurada pels agents de la Policia Local.

Coordinació amb Mossos d’Esquadra

A nivell de seguretat, ja estan consolidades les rondes de vigilància conjuntes amb els Mossos d’Esquadra,  
rondes que sobretot es realitzen en els torns nocturns.

Cal recordar la nova reglamentació envers els menors que han de sortir del país: és necessària l’autorització tant 
paterna com materna i aquest document es pot fer a les dependències de la CNP, de Sant Feliu de Llobregat.

S’informa que es continuarà amb la unitat mòbil de DNI que es desplaça a l’Ajuntament i que s’ha de sol·licitar 
al telèfon 93 672 02 02.
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Obres
Obres d’urbanització de la vorera nord de l’avinguda Catalunya

L’avinguda Catalunya de la Palma és un dels princi-
pals carrers del municipi que, a més, fa el paper de 
carretera direcció a Corbera i Barcelona. El trànsit 
d’aquest vial i l’ús intensiu també per part dels ciu-
tadans, va fer necessari planificar una intervenció de 
millora per reorganitzar-ne la urbanització en un dels 
trams més emprats dins de la població (carrer Cani-
gó-carrer Pau Bogunyà).

Abans d’executar la nova urbanització prevista ini-
cialment per a la vorera costat nord de l’esmentat 
tram, es va considerar molt oportú substituir i mi-
llorar la xarxa d’aigua potable i de sanejament en el 
tram més afectat (carrer Canigó-carrer Cadí). Aques-
ta millora de les instal·lacions soterrades esdevé la 
part més complexa de l’obra, ja que totes estan soterrades sota aquesta vorera amb uns traçats incerts i 
sense documentar.

Concretant, aquesta obra porta implícita l’execució de les següents actuacions:

8Verificació de l’estat i situació de les instal·lacions: 
per tal de verificar i comprovar el nombre i traçat de les 
instal·lacions situades sota la vorera, es van fer una sèrie 
de cales o excavacions fa uns mesos per situar visualment 
les següents instal·lacions: aigua potable d’alta i baixa 
pressió, gas, electricitat de baixa tensió, il·luminació pú-
blica, semàfors, xarxa secundària de sanejament i la volta 
ceràmica que actuava històricament com a xarxa principal 
de sanejament. Totes les instal·lacions han d’estar impe-
rativament sota la vorera ja que no està permès situar-les 
sota la calçada perquè aquesta és de titularitat exclusiva 
del Departament de Carreteres de la Generalitat de Cata-
lunya.

8Desviament de la xarxa d’aigua potable d’alta pressió: 
per tal d’aconseguir més espai sota la vorera i per tal de 
garantir les distàncies mínimes normatives entre xarxes, es 
va decidir desviar el tub d’alta pressió que entrava al mu-
nicipi sota aquesta vorera. S’ha substituït el tub d’uralita 
inicial per un de fosa, que compleix la normativa actual. 
Aquesta obra es fa dur a terme fa uns mesos i el traçat es 
va fer per sota del carrer Canigó i fins al carrer Alberes.

8Millora de la xarxa d’aigua potable de baixa pressió: 
l’obra pròpiament a l’avinguda Catalunya ha començat 

amb l’obertura de la vorera en el tram entre el carrer Canigó i el carrer Cadí i s’ha substituït la vella xarxa 
de tub d’uralita que portava aigua fins als domicilis de l’avinguda per tub de polietilè. D’aquesta manera 
es garanteix l’absència de fuites i d’obres de manteniment.
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8Millora de la xarxa d’aigües pluvials: la xarxa principal de recollida de les aigües pluvials encara es 
basava en el traçat d’una volta de ceràmica que circulava per sota de la vorera. Part del seu traçat estava 
pràcticament obturat per les sedimentacions de residus. S’ha substituït per un tub que compleix norma-

tiva i de prou diàmetre per atendre moments de demanda pun-
ta en moments de pluja intensa. També s’han reparat alguns 
punts conflictius com, per exemple, bombaments d’edificis a 
la xarxa a causa del desnivell respecte de la xarxa. Amb aques-
ta intervenció, s’evitarà la repetició dels episodis d’inundació 
d’alguns locals dels baixos dels establiments situats a la cruï-
lla entre els carrers Cadí i Montseny.

8Millora de la xarxa d’aigües residuals: la xarxa de sanejament 
de fibrociment corresponent a les finques objecte de l’àmbit de 
l’obra s’ha substituït per una de nova que garantirà l’absència 
de fuites i estalviarà futurs costos de manteniment.

8Nova xarxa d’enllumenat públic: aquest tram del carrer era 
el que faltava per adequar en aquest aspecte. Actualment dis-
posa d’una instal·lació fora de normativa i totalment insufi-
cient. Es preveu la col·locació de fanals del mateix model que 
el que hi ha en l’altre tram de l’avinguda, per tal de garantir un 
nivell d’il·luminació en luxes adient per als vianants i l’elevada 
intensitat de trànsit que té.

8Urbanització de la vorera nord: s’ha plantejat una nova urba-
nització que conver-
teixi aquest vial en un 

carrer agradable i l’allunyi de la imatge de vial-carretera, i s’han 
suprimit, a més, les barreres arquitectòniques existents.

Es preveu una nova definició de la vorada i la instal·lació d’una 
rigola, per substituir l’actual vorada, totalment malmesa. Es pre-
veu també la substitució i actualització de tots els guals, i es mi-
llorarà l’accessibilitat de totes les cruïlles de l’àmbit i els passos 
de vianants. 

Es plantaran arbres als llocs on les instal·lacions soterrades ho 
permetin per tal de donar una nova imatge al carrer. Es crearà un 
pas de vianants nou a la zona de la cruïlla amb el carrer Canigó. 
També se substituirà tot el paviment de panot totalment fissurat 
i degradat per un de nou. S’inclouran franges de paviment amb 
senyalització adaptada per a invidents als punts d’intersecció 
amb els passos de vianants.

L’import total d’aquesta obra (instal·lacions i urbanització) ha 
estat de 395.000 €, dels quals l’Ajuntament ha aportat com a 
recursos propis 28.900 €. La resta han estat subvencionats per 
la Generalitat i la Diputació (212.000 €) i finançats per la con-
cessionària d’aigües (Aigües de Catalunya, 154.100 €) segons 
contracte.

Obres
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Medi ambient
Tècnic de Medi Ambient a l’Ajuntament de la Palma

El maig  del 2013 es va signar el conveni entre l’Ajuntament de Corbera i l’Ajuntament de la Palma de 
col·laboració en matèria de medi ambient, l’objecte del qual és la prestació de determinades tasques de 
suport i col·laboració en matèria de medi ambient, amb els següents continguts:

8Assessorar i donar suport tècnic en matèria de planificació, diagnosi i control 
mediambiental. 

8Elaborar plans i programes de protecció i conservació del medi natural i redactar 
la documentació tècnica corresponent. 

8Inspeccionar, controlar i supervisar la qualitat del medi al municipi i aquelles 
actuacions que l’afectin. 

8Emetre informes i treballs d’ordre tècnic, de col·laboració i assessorament amb 
relació a problemes generals i concrets d’usos i normativa aplicable a temes me-
diambientals. 

8Dissenyar i impulsar accions d’educació, sensibilització i respecte al medi am-
bient. 

8Orientar la corporació en general, proporcionant la informació sobre temes propis 
de l’àmbit, procurant un sentit global d’actuació i coherent amb les capacitats de 
l’organització i els seus recursos.

Aquestes prestacions es faran mitjançant els recursos humans i tècnics propis de l’Ajuntament de Corbera 
de Llobregat, dins del terme municipal de la Palma i en l’horari que s’han fixat de mutu acord. 

La dedicació del tècnic de Medi Ambient serà de 133 hores de treball anuals, amb un import  màxim 
2.660,00 euros, import que l’Ajuntament de la Palma liquidarà anualment.

S’ha constituït una comissió mixta de seguiment de la prestació que es reunirà com a mínim un cop 
l’any.

Aquesta col·laboració ja ha tingut els seus efectes en la posada en marxa de diverses campanyes organit-
zades des de la regidoria de Medi Ambient: (Aquest conveni té la finalitat d’identificar, mantenir i poten-
ciar el nostre entorn privilegiat, definint un segell verd que reconegui aquest valor.)

8 Campanya de mobilitat sostenible i 
segura

8 Campanya d’estalvi energètic i del 
medi ambient

8 Campanyes de prevenció de residus i 
de compostatge casolà

8 Campanya de neteja de la riera

8 Campanya d’estudi de la qualitat de 
la riera

8 Campanya de sensibilització i civisme 
per la tinença d’animals de companyia
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La Palma aposta per una reducció 
de residus

Cada vegada es generen més residus a causa dels 
canvis d’hàbits i de costums de la societat actual. 
Els recursos naturals són limitats i, si tota la po-
blació mundial consumís de la mateixa manera, 
caldrien 3 planetes com la Terra! Els residus re-
presenten un dels problemes ambientals més im-
portants, consumeixen recursos, contaminen i ge-
neren grans despeses. Davant d’aquesta situació, 
què podem fer? Reduir la quantitat de residus. És 
molt important generar aquells residus que causin 
menys impacte ambiental; sempre que es pugui, 
allargar al màxim la vida dels productes; fomen-
tar la cultura del reciclatge entre la població... Si 
els nostres hàbits tenen en compte el reciclatge 
i la reducció de residus, cada persona pot gene-
rar aproximadament 400 grams menys de residus 
diaris.

El novembre passat el nostre poble va participar per 
primera vegada a la Setmana Europea de la Pre-
venció de Residus. L’objectiu és organitzar, durant 
una mateixa setmana i arreu d’Europa, accions de 
sensibilització sobre la prevenció de residus. A 
la Palma vam organitzar un taller d’aprofitament 
alimentari i un taller de reparació de mobles, un 
mercat d’intercanvi i de 2a mà a més d’un estand 
informatiu sobre la prevenció. 

El mes de març es va iniciar la campanya de Com-
postatge Casolà a les llars del poble. Mitjançant 
aquesta campanya, on l’Ajuntament amb el su-
port de l’AMB ha cedit un compostador de forma 
gratuïta als interessats,  s’ha format a més de 15 
veïns del poble per tal que puguin fer el seu propi 
compost a partir de la fracció orgànica i la fracció 
verda que generen al domicili. S’està treballant 
per poder fer una segona tongada de formació de 
compostaires (si esteu interessats en formar part 
de la xarxa de compostaires del municipi dema-
neu informació a l’Ajuntament). També cal re-
cordar que tots aquells que feu compostatge 
casolà podeu obtenir una bonificació sobre la 
taxa de residus, només cal que ho sol·liciteu a 
l’Ajuntament.

El 10 de maig l’Ajuntament va organitzar una ac-
tivitat de neteja a l’entorn del passeig del Roure  

que estava emmarcada en de la campanya Euro-
peanClean Up Day on es van recollir gran varietat 
de residus.

I a principis del mes de juliol, l’Ajuntament amb el 
suport de l’AMB, ha estat treballant en l’elaboració 
d’un Pla Local de Prevenció de Residus Munici-
pals. Ja s’ha iniciat la redacció de la diagnosi que 
ha de servir per definir les línies estratègiques que 
serà una guia per promoure la prevenció de re-
sidus al nostre poble, implicant el major nombre 
d’agents, fomentant la reutilització i el consum 
responsable i incrementant la sensibilització de la 
ciutadania en aquest àmbit.

Informe de la qualitat de l’aire

A petició d’aquest Ajuntament i arran de la pre-
ocupació dels veïns de la Palma respecte de la 
qualitat de l’aire, la Direcció General de la Qua-
litat Ambiental del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
ha dut a terme durant l’any 2013, dues cam-
panyes de mesurament de l’aire amb l’objectiu 
d’avaluar el potencial impacte de l’activitat ci-
mentera sobre els nivells d’immissió de conta-
minants atmosfèrics a la Palma i a la vegada 
saber-ne la qualitat de l’aire.

La primera campanya es va dur a terme entre el 
24 de gener i el 4 de març al carrer Montsant 
i la segona, del 26 de setembre al 7 novembre 
al costat de la plaça de l’Onze de Setembre.

S’han avaluat els següents contaminants at-
mosfèrics: diòxid de sofre, sulfur d’hidrogen, 
monòxid de carboni, diòxid de nitrogen ozó, 
partícules en suspensió de diàmetre inferior a 
10 micres, benzè

Les conclusions de l’informe destaquen que 
en les dues campanyes la qualitat de l’aire 
dels contaminants avaluats ha estat bona i no 
ha superat en cap cas ni en cap moment els 
objectius de qualitat de l’aire definits en els 
protocols de referència (la normativa europea, 
l’estatal i la catalana).

El detall de l’informe el podeu demanarar a 
l’Ajuntament.

Medi ambient
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Medi Ambient
El roure del passeig està molt malalt
 
A principis de juliol un tècnic del Servei de Sani-
tat Vegetal del Departament d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural i un tècnic 
de l’empresa gironina Endoteràpia Vegetal experta 
en tractament d’arbres malalts, juntament amb re-
presentants de l’Ajuntament de la Palma, van fer 
una inspecció al roure, atès l’aspecte que presen-
ta actualment, de pansiment general i de pèrdua de 
brots.  

Després de la inspecció i un cop analitzada la mostra 
dels fongs treta del tronc, van identificar la causa de 
l’estat de l’arbre. Els dos tècnics coincideixen que 
l’obra que es va fer del col·lector en alta de les aigües 
residuals, fa més de 15 anys, ha provocat l’asfixia de 
l’arbre per tres motius: primer, el soterrament de les 
arrels lluny de la necessària oxigenació, d’altra ban-
da, l’ofegament del tronc amb la compactació del 
terreny i finalment, la forta ferida que va patir el 
tronc en aquella obra. 

Les importants reserves que tenen aquests arbres 
monumentals ha fet que pogués sobreviure durant 
aquests anys i fins ara no s’ha fet palesa aquesta 
malaltia.

Queda un bri d’esperança en comprovar que després 
d’haver fet diverses prospeccions al tronc de l’arbre 
s’ha trobat un tram on hi ha certa circulació de saba 
que fa pensar que es recuperi.

Consultada la tècnica de Medi Ambient de 
l’Ajuntament, s’ha acordat fer una última prova per 
intentar refer-lo. Consisteix a fer un forat al voltant 

de la soca per tal 
d’oxigenar les arrels i 
treure la pressió que 
en aquests moments 
pateix el tronc i a la 
vegada aprofitar el 
forat per posar oligo-
elements, nutrients 
que poden ajudar 
a la recuperació de 
l’arbre i esperar la re-
brotada l’any que ve.

Haurem d’anar se-
guint l’evolució del 
malalt.

Comunicació
Xarxes socials

D’un temps ençà s’està potenciant l’ús de les xar-
xes socials que maneja l’Ajuntament de la Palma 
de Cervelló: Facebook, Twitter i Youtube. 

És una de les millors maneres de mantenir-se in-
format de tot allò que us pot interessar. Només cal 
que cliqueu al m’agrada del Facebook i us feu se-
guidors tant de Youtube com del canal de Twitter, 
d’aquesta manera estareu sempre al corrent de les 
notícies al mateix moment que es produeixin.

També s’està treballant en un web municipal per 
actualitzar-lo als nous formats. Tan aviat com sigui 
operatiu us ho farem saber.

LaPalmaTV

La Palma compta amb una programació estable en 
la qual es fa ressò de gairebé el 100 % de les activi-
tats que es duen a terme en el nostre municipi. Així 
com també de programes de la Xarxa de Televisions 
Locals de molt d’interès per a tots els públics. 

Ja podeu veure les notícies de l’Informatiu de 
LaPalmaTV al nou canal de youtube:
www.youtube.com/ajlapalma
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Hisenda
La liquidació pressupostària del 2013. Un pressupost just i equilibrat

Al darrer ple municipal es va aprovar el Compte General i la Liquidació Pressupostària corresponent a l’exercici del 
2013. És el moment de saber exactament què ha gastat l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, un cop s’han tancat 
tots els comptes comptables de l’exercici i han estat verificats i comprovats per, en el nostre cas, la Diputació de 
Barcelona. És el moment de fer balanç i saber exactament, en termes econòmics, on som.
Els números dels 2013 són els següents:

Ingressos:
Impostos directes: IBI, IAE, impost de circulació   1.859.977,97 €
Impost sobre obres i instal·lacions           9.439,96 €
Taxes per serveis: escombraries, poliesportiu, via pública                435.639,86 €
Transferències administracions: Diputació, Generalitat, Estat 1.066.885,80 €
Ingressos patrimonials                                                                   1.468,19 €

Total ingressos ordinaris drets reconeguts (A)                         3.373.411,78 €

Subvencions per a inversions                                                    255.000,00 €
Préstecs ICO per pagar proveïdors                                          76.918,49 €

Total ingressos extraordinaris. (B)                                                    331.918,49 €

Total ingressos (A+B)                                                                        3.705.330,27 €
  
Despeses:

Personal: administració, policia, brigada                                     1.417.056,01 €
Serveis corrents: neteja, subminist., contractes, manteniment  1.224.927,92 €
Interessos de préstecs                                                                  67.347,11 €
Transferències: entitats poble, Àrea Metropolitana, ajuts                 240.092,75 €
Amortització préstecs                                                                289.492,25 €

Total despeses ordinàries i amortitzacions préstecs (A)              3.238.916,04 €

Inversions: amortització contenidors                                           55.737,76 €

Total despeses extraordinàries (B)                                           55.737,76 €

Total despeses. (A+B)                                                                        3.294.653,38 €

El resultat de l’exercici, i per tant la situació econòmica de l’Ajuntament, no és la diferència directa entre ingressos 
i despeses totals, que inclou les inversions, sinó entre ingressos ordinaris i despeses ordinàries i amortitzacions, és 
a dir, el que tens i gastes en el funcionament de l’Ajuntament.
Aleshores el resultat del 2013 és el següent:

Total ingressos ordinaris drets reconeguts (A)                         3.373.411,78 €
Total despeses ordinàries i amortitzacions préstecs (B)           - 3.238.916,04 €

Total resultat exercici 2013 (A - B)                                                    134.378,50 €

Aquests números, però, no amaguen una realitat preocupant i és que hi ha constants endarreri-
ments en les transferències de les administracions (ingressos) i en canvi les despeses, tret de les 
inversions, són gairebé constants, amb les tensions de tresoreria que això provoca  i que patim tots 
plegats.
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Breus

Prestacions econòmiques d’urgència 
social

Entre les mesures que l’Ajuntament està aplicant per 
donar suport als ciutadans en aquests moments de cri-
si, hi ha un conjunt de bonificacions i ajuts que es po-
den sol·licitar al llarg de l’any.

8Impost sobre Béns Immobles (IBI)

8Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

8Taxa de recollida d’escombraries

Podeu consultar els requisits al web de l’Ajuntament: 
http://www.lapalma.diba.es

Cobrim la retallada de les beques 
menjador

Durant el passat curs 2013/14 el criteri del De-
partament d’ensenyament per a l’accés a les be-
ques de menjador va canviar fent-lo més restrictiu. 
Aquest fet ha suposat que moltes famílies que ho 
necessitaven hagin quedat excloses. Per fer front a 
aquesta situació des de l’Ajuntament es va decidir 
donar suport a totes aquelles famílies que en van 
quedar excloses a través dels Serveis Socials.

Per aquest motiu s’han gestionat 15 beques de 
menjador escolar i que ha suposat 4.188,02€.

S’ha fet la valoració seguint el reglament de ser-
veis socials i s’ha aplicat a cada família el % que 
li corresponia, no superant mai el % que donava 
el Consell Comarcal, és a dir com a màxim s’ha 
concedit un 50% del cost mensual.

Per al proper curs escolar 30 alumnes han sol·licitat 
beca de menjador. Estem pendent que, de cara a 
mes de setembre, arribin les resolucions.

Jutge de Pau

El dia 9 d’agost de 2013 va prendre possessió com 
a jutgessa al Jutjat de Pau de la Palma de Cervelló la 
Sra. Pilar Rodríguez i com a substituta la Sra. Joana 
Conde. La seva funció és fer de mediadora en els pro-
blemes que es presenten entre veïns, intervenir en els 
judicis de faltes, fer el seguiment de les denúncies pre-
sentades a altres organismes, etc., sempre que així ho 
sol·licitin els interessats.

Una altra de les seves funcions és el Registre Civil: 
tramitació d’expedients i celebració de matrimonis, 
inscripció de naixements, expedició de certificats de 
naixement, matrimoni i defunció. Recordeu que a 
l’estiu augmenta el tràmit de certificats a causa dels 
desplaçaments i cal sol·licitar-los al menys amb dos 
dies d’antelació. 

Durant el mes de 
setembre ens po-
sarem en contacte 
amb les entitats de 
la Palma per do-
nar a conèixer els 
serveis del Jutjat, 
i per descomptat, 
qualsevol persona 
que ho necessiti 
pot trucar al Jutjat 

de Pau (tel. 93 672 27 75) o demanar cita prèvia i se 
l’atendrà al més aviat possible. Si és un tema que no 
es pot resoldre des d’aquest Jutjat, podem derivar-lo 
a altres departaments i fer-ne el seguiment, si així ho 
demana la persona interessada.

ADF La Palma

Som voluntaris socials que ens agrada la natura 
del nostre entorn i tenim el propòsit de intentar 
protegir-la.
Les sigles diuen:  «Agrupació Defensa Forestal»

L’Adf La Palma depèn de l’Ajuntament i de la Di-
putació i formem part de

l’Adf Puig Vicenç, amb ells fem formació geogràfi-
ca i cartogràfica i d’orientació local i comarcal, for-
mació per al maneig 
de les eines, vehicle 
i recursos per a la 
protecció i preven-
ció d’incendis.

Si tens aquestes 
inquietuds i una 
mica de temps lliu-
re, vine i col·labora 
amb nosaltres.

T’hi esperem



Quan la normalitat esdevé 
important
No fa pas gaires anys, ens deba-
tíem entre un poble amb aspiracio-

ns de primera, basades en un creixement immobi-
liari ininterromput que havia de generar sucoses 
plusvàlues, i un model de poble que aspirava a 
conservar i potenciar els valors que teníem. Va cal-
dre endegar tota una campanya de canvi de plans, 
i el temps, la confiança dels ciutadans i la volun-
tat de preservar la realitat han aconseguit que, a 
hores d’ara, el model de poble sostenible i cohe-
sionat esdevingui una realitat normal i compartida 
per la majoria de ciutadans. Només cal recordar 
que a les darreres eleccions CiU, paradigma del 
model de creixement il·limitat, es presentava amb 
una proposta de poble molt propera a la defensada 
per La Palma Sempre. 

La crisi econòmica que ens colpeja col·lectivament 
com a municipi, i de manera directa afecta un bon 
nombre de ciutadans, ens ha menat a potenciar 
i prioritzar les polítiques socials; hem augmentat 
els recursos de personal i la dotació econòmica 
destinats a pal·liar la crisi. L’Ajuntament és per a 
molta gent amb necessitats el primer recurs i el 
més proper. Qui et para el primer cop, qui en fa 
un seguiment més proper. Aquesta funció munici-
pal, que es tradueix en ajuts econòmics directes, 
feines d’acompanyament i orientació, subvencions 
o plans d’ocupació, és qüestionada ara des del go-
vern de l’Estat, en nom de l’estalvi i la racionalit-
zació, com si, un altre cop, la crisi econòmica tin-
gués l’origen en la despesa social o el mal ús dels 
serveis bàsics que en fem els ciutadans. Defensar 
el model i perseverar en aquesta direcció és una 
clara opció política en què no valen ambivalències. 
L’actuació constant i callada dels serveis socials 
de l’Ajuntament ha esdevingut una altra normali-
tat positiva assumida per una part molt important 
dels nostres ciutadans.

On sí que hi ha una majoria de persones impli-
cades és en les diferents entitats del poble, que 
fan una tasca de cohesió social molt important. 
Sovint la feina passa desapercebuda darrere de les 
moltes activitats que fan –a les quals cal sumar 
les que organitza directament l’Ajuntament– i no 
evidencien les hores i la dedicació que hi ha al 
darrere. Aquí la normalitat juga una mala passada. 
Només ens n’adonem quan no hi són.

Sembla que assumir i lluitar per certes normalitats –al-
gunes de necessàries en temps de crisi– és, per a alguns, 
sinònim de no fer res. Deu ser la pròpia mala consciència 
o la impotència davant la feina feta sense fatxenderia.

Bona festa major i bon estiu

A la Palma hi ha coses que 
van bé!
La Palma s’està convertint en 
un poble adormit, on hi passen 

molt poques coses i que ofereix bastant poc a la 
seva gent. És prou evident que els nostres gover-
nants presenten importants dèficits democràtics: 
l’ajuntament actua a fets consumats i no facilita ni 
activa els canals de participació ciutadana. La si-
tuació econòmica del nostre poble no és bona,però 
no hi ha raons objectives perquè sigui així; i men-
tre arreu es comença a percebre una certa remun-
tada, la viabilitat econòmica de la Palma es troba 
sotmesa a amenaces de gran magnitud. 
Però al costat d’aquesta realitat preocupant, es 
produeixen fets molt il·lusionants, que per part de 
CiU volem destacar: 
La Unió Esportiva la Palma, ha guanyat la lliga i 
ha pujat a Tercera Catalana. Es tracta d’un asso-
liment, fruit de la constància, de la il·lusió i de 
l’esforç de la junta directiva, dels entrenadors i 
dels jugadors, que han posat tota la carn a la grae-
lla. Ara hauran de treballar a fons per mantenir 
aquesta categoria i qui sap si també superar-la. I 
els èxits no es queden aquí, el l’equip femení de 
la UE la Palma també ha guanyat la lliga. Moltes 
felicitats UE la Palma, pels vostres èxits i pel vos-
tre 95è aniversari.
També hem de felicitar el grup de Teatre, que re-
presentació rere representació demostra el seu ni-
vell de professionalitat, amb obres tan complexes 
i ben representades com “Rumors”. Un èxit que 
dóna testimoni de la qualitat artística del seu di-
rector i de la dedicació il·lusionada i compromesa 
dels actors i actrius, els uns amb una llarga trajec-
tòria, els altres joves promeses que donen conti-
nuïtat a la tradició teatral del nostre poble.

I podríem seguir nomenant totes i cadascuna de 
les entitats que amb constància i esforç mante-
nen la flama encesa d’un poble que avança amb 
un creixent sentit de comunitat. A totes les per-
sones que treballen de forma compromesa des 
d’aquestes entitats els donem les gràcies.

Valorem el millor que tenim i gaudim de la nostra 
Festa Major.

No vull tancar aquest espai sense recordar els 
reptes que com a país haurem d’afrontar durant 
els propers mesos: uns reptes que ens demanen 
actuar amb cap fred, cor calent i peus a terra, 
amb molta il·lusió i generositat mútua, per assolir 
l’objectiu d’una Catalunya lliure, per a nosaltres i 
sobretot per al benestar dels nostres fills. Si una 
majoria de catalans i catalanes ens ho proposem, 
ho farem possible, no en dubteu pas.
Gràcies a tots. Bona Festa Major i bona Diada Na-
cional. 

Josep Maria Llop i Rigol
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