


La Palma, 
naturalment

En aquesta legisla-
tura vam determi-
nar un full de ruta 
amb uns valors que 
havien de marcar 
tota la política mu-
nicipal. El model de 

poble que vam proposar anava encaminat a pre-
servar el nostre entorn i potenciar les polítiques 
socials, elements realment importants per a la 
nostra identitat com a poble. 

Durant aquests darrers anys hem enfocat l’acció 
de govern a desenvolupar aquest model i a dotar-
lo d’eines per fer-lo possible. Una d’aquestes ha 
estat l’aprovació en el ple municipal del Pla de 
Protecció i Custòdia del Paisatge, una eina que 
ha permès augmentar el grau de protecció cap a 
l’entorn i que ha estat una guia de les diferents 
accions que s’estan duent a terme per potenciar 
la preservació del nostre valuós entorn, i perquè 
en puguem fer un ús cada cop més freqüent.

Per poder desenvolupar aquests projectes hem 
estat treballant estretament amb d’altres admi-
nistracions, fet que ens ha permès dotar-nos de 
més recursos. 

En aquesta revista trobareu la descripció de bona 
part d’aquest treball que estem desenvolupant 
per fer que la Palma segueixi sent aquest poble 
on ens sentim orgullosos tant del nostre entorn 
com de la nostra gent.

Un altre element que vull valorar en aquest any 
que ha estat tan important pel que fa al país és 
la data del 9 de novembre, en què hem pogut co-
mençar a expressar al món sencer la nostra volun-
tat de ser com a poble i de poder decidir el nostre 
futur. Voldria felicitar les persones, entitats, par-
tits i institucions que han treballat incansable-
ment per fer-ho possible i remarcar l’elevat grau 
de participació del poble de la Palma i la lliçó de 
civisme que vam ser capaços de donar.

No podem oblidar el moment de l’any en què 
ens trobem. Les festes de Nadal ens donen 
l’oportunitat d’aturar-nos, ens conviden a reflexio-
nar, a repassar, a entendre, a escoltar, a proposar, 
a solidaritzar-nos i sobretot a compartir, amb la 
companyia de la família, dels amics i dels veïns. 
No desaprofitem aquesta oportunitat per recupe-
rar tot el que se’ns escapa dels dits durant la 
resta de l’any, amb el dia a dia frenètic.

Bones festes i feliç 2015

Xavier González
Alcalde de la Palma
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Medi ambient
Pla de Protecció i Custòdia del Paisatge
Aquest pla va ser aprovat en el ple del 9 maig passat.

El municipi de la Palma de Cervelló se singularitza dins la comarca del Baix Llobregat perquè gaudeix d’una 
proporció significativa de sòl no urbanitzable dotat d’importants valors ambientals.

Aquests valors han merescut que el Pla Territorial Metropolità de Barcelona atribuís a la major part d’aquest 
sòl el seu règim de major protecció; confirmada, especificada i incrementada amb la regulació del sòl no ur-
banitzable que efectua el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la Palma de Cervelló vigent (POUM).

Multitud d’estudis fets des de les administracions o per iniciativa particular posen de manifest els valors 
naturals i ambientals de la Palma de Cervelló.

Les finalitats fonamentals d’aquesta preservació, sota el principi d’un desenvolupament sostenible, són:

8Garantir la protecció i preservació d’aquests espais, en especial, de qualsevol transformació urbanit-
zadora o que desvirtuï els seus valors naturals.
8Recuperar la qualitat ambiental d’aquests espais, invertint la degradació patida per l’acció humana.
8Valorar el sòl rústic i facilitar en la mesura del possible, no només la canalització de subvencions destina-

des a la inversió en aquests espais, sinó fomentant la introducció d’activitats econòmiques, en especial, 
vinculades al sector primari (agricultura, silvicultura i ramaderia extensiva) que coadjuvin a la resta de 
finalitats.
8Permetre l’educació ambiental i el lleure col∙lectius, sense minva de la preservació.

La política ambiental municipal s’ha de projectar sobre un seguit d’espais, com ara la riera de Rafamans,  
el pla de Sant Joan, la xarxa de camins rurals, l’entorn del passeig del Roure, els boscos de la Palma i les 
zones rupícoles (penya-segats).
Aquest pla, algunes accions del qual s’estan desenvolupant i d’altres estan en projecte, pretén ser una eina in-
terna de programació amb què l’Ajuntament ordena els objectius i els articula en actuacions concretes sobre els 
espais ambientalment valuosos del sòl no urbanitzable de la Palma, a fi d’assolir les finalitats anunciades.

En tant que instrument que defineix una de les línies bàsiques del govern municipal, és adoptat per la ins-
titució que l’encarna, la Junta de Govern Local. Però la junta entén que el pla no pot respondre només a la 
decisió d’un govern. Ha d’esdevenir, en la mesura del possible, la plasmació d’una política de poble, per 
damunt dels programes de les formacions, compartida per totes les forces amb representació al consistori i 
que projecti el seus efectes amb continuïtat al llarg dels anys en què, necessàriament, ha de desenvolupar 
una acció pública per protegir i custodiar el territori.

Aquest pla es concreta en una sèrie d’accions:

1. Pla especial del Parc Fluvial
2. Pla especial urbanístic del catàleg de masies i ca-
ses rurals
3. Pla municipal de camins
4. Execució de l’equipament de l’ermita del pla de 
Sant Joan
5. Acords de custòdia del territori
6. Subvenció als propietaris de sòls no urbanitzables 
que desenvolupin activitats del sector primari compa-
tibles amb la preservació i millora dels valors ambien-
tals del sòl no urbanitzable
7. Banc de terres
8. Seguiment de la qualitat de l’aire i de l’aigua

9. Inventariat de la fauna i la flora protegides, autòc-
tones o d’interès
10. Acollida dels estudis ambientals que es generin 
en relació amb el municipi
11. Manteniment i millora dels camins rurals
12. Obertura del camí peatonal de connexió entre la 
Palma i la urbanització de Can Vidal
13. Mapa del Patrimoni Cultural, Natural i Arquitectò-
nic de la Palma de Cervelló
14. Manteniment del grau de protecció actual del sòl 
no urbanitzable establert al planejament urbanístic 
general.
15. Revisió i implementació de les actuacions previs-
tes a l’Agenda 21 Local de la Palma
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Medi ambient
Pla especial del Parc Fluvial

Es troba en fase final de tramitació el document 
del Pla Especial del Parc Fluvial de la Palma. 
Aquest document, previst al POUM vigent, delimi-
ta de manera definitiva l’àmbit de protecció fluvial 
dels espais lliures a l’entorn de la llera de la riera 
de Rafamans, per tal de conformar un autèntic eix 
paisatgístic i de vianants que tingui definides les 
possibles activitats per desenvolupar-hi.

És destacable la interconnexió d’aquest Parc Flu-
vial amb el parc de Sant Rita, passeig del Roure, 
camí de Can Vidal, camí del Cementiri, parc de 
l’Ermita i camí Estret, queserà la culminació de 
la xarxa d’espais públics del municipi d’influència 
supramunicipal. Aquest document ha estat redac-
tat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Parc forestal al voltant de l’ermita 
de Sant Joan

A instàncies de l’Ajuntament de la Palma, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona és l’encarregada de 
gestionar i executar el Projecte del Parc de l’Ermita 
de Sant Joan, durant els mesos de gener i febrer 
de 2015.

Aquesta intervenció consolidarà els espais ja exis-
tents de l’entorn de l’ermita per tal d’optimitzar-
los, no només per l’ús puntual de la festivitat de 
l’aplec de Sant Joan, sinó també per convertir-
los en un parc que es trobarà dins de la Xarxa de 
Parcs Metropolitans 
que gestiona i manté 
l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. 

Es netejarà i des-
brossarà tot l’àmbit, 
es consolidaran els 
camins i senders, 
s’introduirà una se-
nyalització adient i 
es delimitaran zones 
d’estada i descans.

El finançament i man-
teniment d’aquest parc 
va a càrrec de l’Area 
Metropolina de Barcelona en la seva totalitat.

Catàleg de camins rurals
A instàncies de l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona ha redactat un exhaustiu i complet catàleg de 
camins rurals de tot el municipi. Aquesta proposta s’ha treballat de forma participativa amb veïns de la 
Palma bons coneixedors d’aquests camins.

La definició d’aquest catàleg permet la classificació 
jeràrquica dels vials rurals segons diversos paràme-
tres com són l’amplada, l’estat de conservació, etc., 
per tal de ser conscients de la necessitat de preser-
var aquestes vies per part dels seus titulars respec-
tius, i no deixar-les caure en l’oblit. L’any 2015 està 
previst iniciar un projecte de senyalització d’algun 
dels camins seleccionats.
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Medi ambient
Recuperació del camí Estret
Durant el primer trimestre de 2015, i de forma co-
ordinada amb l’obra del parc de l’Ermita, es durà 
a terme l’execució de diverses millores al llarg del 
traçat del camí Estret, des del cementiri fins a 
l’alçada de l’autovia B-24.

En concret, aquestes millores són: compactació 
del ferm del camí i reperfilat dels laterals; elimi-
nació dels sots causats per l’escorrentia i reperfilat 
de la cota superior del camí; reconstrucció dels 
marges laterals, i col∙locació d’uns bancs en diver-
sos punts paisatgísticament destacables.

Amb aquesta obra es voldrà potenciar la connec-
tivitat de la xarxa d’espais públics del municipi, 
es farà possible la interconnexió entre el parc de 
Santa Rita, el passeig del Roure, el camí del Ce-
mentiri, el parc de l’Ermita i el camí Estret.

Aquest projecte s’executarà amb subvencions 
provinents de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
i de la Diputació de Barcelona i recursos propis de 
l’Ajuntament.

Arranjament del camí sota penyes
Dins de les actuacions previstes al programa qua-
driennal de manteniment de les infraestructures 
i l’equipament del Pla Municipal de Prevenció 
d’Incendis Forestals (PPI), aquest any s’ha arran-
jat tota la longitud del camí sota penyes (entre 
Fontpineda i el Mirador) desbrossant els marges 
de vegetació i mantenint la plataforma i secció de 
servei operatives.

Consolidació del camí vertebrador 
del Parc Fluvial
S’ha encarregat a l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na la redacció de diversos projectes amb l’objectiu 
de resoldre la connectivitat de diversos punts de 
l’eix de vianants o camí que configurarà el futur 
Parc Fluvial de la riera de Rafamans.

En concret, s’està estudiant la resolució de la con-
nexió entre el camí del Cementiri (que continua amb 
el camí Estret) i el passeig del Roure, així com acon-
seguir la continuïtat del camí existent al costat de la 
llera de la riera de Rafamans, des de la masia de Can 
Via fins al terme municipal de Corbera.

Recuperació de la xarxa de reg
Es preveu iniciar la recuperació arquitectònica del reg 
com a element patrimonial destacable del municipi. 
S’ha iniciat la recerca de subvencions provinents de la 
Diputació de Barcelona que siguin aptes per a aquest 
objectiu, així com un futur acord amb l’entitat de la 
comunitat de regants de la Palma de Cervelló.
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Medi ambient
Rehabilitació del camí de la font 
de Can Mascaró
S’ha recuperat aquest camí de propietat munici-
pal com a exemple d’una de les actuacions pre-
vistes a tot el llarg de la riera de Rafamans sota 
les directrius del Pla Especial del Parc Fluvial 
amb la col∙laboració  d’Aigües de Barcelona (AG-
BAR), empresa encarregada del manteniment del 
col∙lector de les aigües residuals.

Recuperació de la font 
de Can Mascaró
En un període de temps breu, es preveu recuperar 
aquest punt de trobada i fer que esdevingui una 
nova parada paisatgística en aquell entorn.

Recuperació del bosc municipal 
sobre el passeig del Roure
L’Ajuntament té la titularitat d’una hectàrea 
de bosc en les cotes superiors del passeig del 
Roure i l’equip de govern té la intenció de recu-
perar-la (desbrossar i senyalitzar), per tal de que 
esdevingui un futur lloc d’aprenentatge natural 
per als infants de la Palma.

Protecció del passeig del Roure
S’ha executat una petita escullera de protecció 
a la base d’un dels revolts del passeig del Roure 
que estava molt erosionat per la força del cabdal 
de la riera de Rafamans i amenaçava amb la dis-
minució de l’amplada del camí en aquest punt. 
S’han col∙locat diverses roques just en el punt on 
les aigües toquen el camí, per garantir-ne, així, 
l’estabilitat present i futura.

Neteja de les lleres de les rieres 
i torrents situats dins o al costat 
del casc urbà
L’Ajuntament ha sol∙licitat la subvenció presenta-
da per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per tal 
d’optar a la possibilitat que l’ACA aboni el 80% 
del cost de la neteja de les esmentades lleres, i 
millorar així la salubritat i seguretat dels habitat-
ges veïns.

Tots els dissabtes hi ha el servei de deixalleria mòbil al  
c/ Pirineu, 23 cantonada c/ Cadí de 9.30 a 12.30 h
Hi ha un punt de recollida de deixalles municipal per an-
dròmines i restes vegetals que està obert tots els dissabtes 
de 9 a 13 h al local de la Brigada, av. Catalunya, 134.
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Rehabilitació de l’ermita de Sant Joan del Pla
Actualment ja està redactat l’Avantprojecte de Refor-
ma de l’Ermita de Sant Joan del Pla, per tal de realçar-
ne el valor patrimonial i arquitectònic. 

Es té la intenció de rehabilitar, al més aviat possible i 
de forma integral, aquesta important peça del romànic 
català.

Es preveu convertir aquest edifici en un petit equipa-
ment polivalent, que doni suport a diverses actuacions 
de tipus cultural que es puguin desenvolupar al futur 
parc de l’ermita. Actualment s’està buscant activa-
ment finançament i subvencions per la posterior obra 
de rehabilitació.

Patrimoni

Pla Especial de les Masies
Ja es troba en fase de tramitació final el document del Pla Especial de 
les Masies de la Palma. Aquest document gira entorn de la definició 
dels usos previstos per a les masies existents al municipi, així com 
el desplegament de la normativa necessària per tal de protegir arqui-
tectònicament aquelles edificacions o part d’edificacions que així ho 
requerien.

Aquest document permetrà una tramitació més àgil i acurada de les 
activitats permeses que hom vulgui instaurar en un d’aquests edificis. 
El document ha estat redactat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Denominació BCIL de l’ermita 
de Sant Joan del Pla
Després de la sol∙licitud i tràmits efectuats per l’Ajuntament de la Pal-
ma, el Consell Comarcal del Baix Llobregat va atorgar a l’ermita romà-
nica de Sant Joan del Pla la categoria de BCIL (Bé Cultural d’Interès 
Local), com a inici de la demostració del valor arquitectònic i artístic 
d’aquest edifici que s’anirà actualitzant progressivament.

Pla de Senders Turístics del Baix Llobregat
El Consorci de Turisme, amb la col∙laboració de tots els ajuntaments de la comarca i el suport de la Diputació de Bar-
celona, ha elaborat el Pla de Senders Turístics del Baix Llobregat. Es tracta d’un gran projecte estratègic que pretén 
fomentar els atractius turístics, culturals, patrimonials, comercials i gastronòmics de la comarca afavorint una xarxa de 
senders única i contínua al Baix Llobregat que suma prop de 500 km i es pot fer a peu o amb bicicleta.

Actualment la demanda d’informació sobre camins i senders per part dels visitants de la comarca és una de les 
més importants. A través del pla de camins i senders, es potencia una oferta turística que destaca el llegat natural, 
arquitectònic i cultural del Baix Llobregat i és un mitjà excel∙lent per descobrir i apropar la comarca a ciutadans, 
visitants i turistes.
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Urbanisme i espai públic
Urbanització de la vorera nord de l’avinguda de Catalunya entre el carrer 
del Canigó i el carrer de Pau Bogunyà
Durant l’estiu del 2014 es va executar la urbanització d’un tram de l’avinguda de Catalunya amb l’objectiu 
de millorar-ne l’accessibilitat, implantar una nova il∙luminació i plantar-hi lledoners. 

En resum, es va reperfilar la cota de la vorera per tal de facilitar 
l’evacuació d’aigua d’escorrentia de pluja per millorar la seguretat 
dels vianants a la mateixa vorera, a causa del trànsit intens de 
l’avinguda. Tanmateix, es van geometritzar i definir tots els guals 
dels aparcaments de l’àmbit, els guals corresponents als passos 
zebra existents i els de nova creació. Com a part més visible de 
l’actuació, es van col∙locar nous fanals per millorar la visibilitat i 
seguretat nocturnes, els quals alternen el ritme amb el dels arbres 
plantats i els existents. 

De forma prèvia a l’obra final, es van haver de realitzar altres obres 
relaciones amb les instal∙lacions i serveis que hi ha soterrats sota 
la vorera afectada.

En conclusió, s’ha aconseguit una nova imatge de la via per tal 
de fer-la menys travessa urbana i més carrer vinculat a la zona 
comercial. Aquest projecte s’ha executat amb subvencions de la 
Generalitat, de la Diputació de Barcelona i amb recursos propis de 
l’Ajuntament.

Adquisició de la nau magatzem de la Brigada Municipal
Durant aquest any s’ha adquirit com a patrimoni municipal la 
nau industrial que actua com a magatzem de la Brigada Mu-
nicipal (maquinària, eines, material de festes i cultura, etc.) 
situada a l’avinguda de Catalunya, 134.

Es preveu, en un futur a mitjà termini, remodelar-ne l’interior 
per tal d’optimitzar la seva capacitat i resoldre també algu-
nes patologies constructives existents a la coberta i als tan-
caments.

Aquesta operació ha estat possible gràcies al finançament de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Nova xarxa d’aigua potable i gas a la urbanització de Can Vidal
A inicis de l’any 2014 es va executar l’obra per al traçat d’un nou servei de subministrament de gas a la 
urbanització de Can Vidal. 

La rasa oberta als carrers de la urbanització es va aprofitar per a la renovació de la xarxa d’aigua potable de 
baixa pressió, de manera que es va crear una important sincronització i aprofitament de recursos d’obra.

Aquest projecte s’ha executat segons el Pla Director de l’Abastament d’Aigua Potable de la Palma de 
Cervelló.
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Urbanisme i espai públic
Millora dels Parcs Municipals
Durant el primer trimestre de 2015 es durà a ter-
me la reforma parcial dels següents parcs i places: 
parc del Patufet (al costat de la llar d’infants), 
parc de l’Olivera (al costat del poliesportiu), parc 
de l’Espígol (carrer de les Alberes), parc de la Fa-
rigola (al costat del carrer de Sant Josep), parc de 
Santa Rita i plaça de l’Onze de Setembre.

Les reformes previstes afecten de forma diferent 
cada àmbit esmentat, però totes tenen en comú 
la millora en l’accessibilitat a l’espai públic res-
pectiu; la millora del mobiliari urbà i jocs infantils 
existents; la creació de noves àrees d’estada més 
obertes i segures; la definició d’una nova senya-
lització comuna a tots els parcs, així com la millo-
ra de la connexió dels recintes amb el seu entorn 
urbà immediat.

A q u e s t 
p r o j e c t e 
s’executarà 
amb sub-
v e n c i o n s 
provinents 
de la Ge-
neralitat de 
Catalunya i 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i recursos del 
propi Ajuntament.

Camí per a vianants entre 
Can Vidal i el municipi
Arran de l’encàrrec de l’Ajuntament, els serveis 
tècnics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona es-
tan redactant el projecte executiu d’un eix per a 
vianants i ciclistes a la banda dreta (direcció Bar-
celona) de la carretera BV-2421.

La funció d’aquest eix serà la de consolidar la in-
terconnexió entre la urbanització i el casc urbà de 
la Palma, per tal de facilitar el trànsit de vianants. 
Es podrà transitar amb bicicleta o a peu a qual-
sevol hora, ja que hi haurà il∙luminació nocturna 
a base de balises. D’aquesta manera, hom podrà 
acompanyar els infants a l’escola o anar a comprar 
al centre de la Palma.

Millores a la xarxa de sanejament 
municipal
S’ha dut a terme una ampliació puntual de la xar-
xa de sanejament al carrer del Montsant, a causa 
d’una falta d’embornals en un punt concret. Tan-
mateix, s’han realitzat tasques de manteniment 
i reparació del pou de sanejament situat al nord 
del polígon industrial de Can Vidal, per tal d’evitar 
problemes de salubritat i seguretat.

Accessibilitat al camí 
de Ca l’Aristot
Per tal de solucionar la intersecció entre el camí 
d’accés a les cases de Ca l’Aristot i un dels  
torrents que creua, es va optar per formigonar un 
tram de 50 metres per tal de garantir la supres-
sió dels forats causats per l’escorrentia i facilitar 
el pas dels vianants i dels vehicles rodats. Tam-
bé s’ha aprofitat per reperfilar la cota del camí en 
aquest punt i garantir l’evacuació de les aigües de 
pluja vers el torrent.
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Col·locació de bancs nous al passeig del Roure
S’han substituït els bancs situats davant del Roure, i s’ha aug-
mentat el nombre de bancs al llarg de l’eix del passeig del 
Roure, i també en els espais oberts situats per sobre de la cota 
del passeig.

Urbanisme i espai públic
Millora en l’accessibilitat del carrer de les Alberes i carrer del Cadí
S’han creat diverses depressions de vorera a l’alçada de tots els passos zebra del carrer, per tal de millorar 
l’accessibilitat d’aquest eix que porta a l’escola municipal. També s’ha procedit a aplicar un producte 
químic per tal d’augmentar el fregament del paviment de la vorera oest del carrer.

D’altra banda, al costat de l’accés principal de l’escola, s’ha constrüit un mur de bloc de formigó al voltant 
de l’estació transformadora elèctrica existent, per evitar l’aparició de terra i sorra al paviment de la vorera, 
provinent de la muntanya propera.

En el carrer del Cadí també s’ha aplicat un producte químic per augmentar el fregament del paviment de 
la vorera oest del carrer, ja que hi havia hagut diversos incidents per relliscades de vianants en dies de 
pluja.

Totes aquestes actuacions han anat destinades, també, a la supressió de les barreres arquitectòniques.

Ampliació de la vorera 
de la plaça d’Anselm Clavé
Per facilitar l’accessibilitat a l’entorn de la plaça d’Anselm Cla-
vé i al pas vers la parada d’autobús, l’accés a la Llar d’Infants 
i a la plaça Onze de Setembre, es preveu augmentar l’amplada 
de les seves voreres i la creació de guals als passos zebra exis-
tents.
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Mobilitat i transport públic
Pla de mobilitat
La Generalitat de Catalunya està finalitzant la redacció del document del Pla de Mobilitat Viària de la Palma.

Aquest pla s’ha redactat amb un intens treball de camp a base d’observacions, mesuraments i enquestes, per definir 
quina és exactament la situació actual del trànsit al municipi i proposar una sèrie de millores a curt i mitjà termini 
per fer més sostenible i eficient el trànsit de vehicles dins i a través de la Palma.

Obres i serveis
Nova recollida d’escombraries

Aquest 1 d’octubre de 2014 ha començat la nova concessió de la recollida d’escombraries al municipi 
pels propers 8 anys. La guanyadora del concurs ha estat l’empresa CLD, que ja ho feia amb l’anterior 
contracte. La nova adjudicació s’ha fet per un import de 101.909,29€ anuals, fet que suposa un estalvi 
de 35.841,23€ respecte de l’anterior contracte vigent des de 2004. A més, el nou contracte inclou les 
despeses de recollida dels contenidors a la nostra deixalleria de voluminosos, de runes, de vegetal i dels 
electrodomèstics, tasques que anteriorment es feien com a servei extraordinari amb l’ajut de la Brigada 
Municipal d’Obres. Incloure aquests serveis dins del preu del contracte suposa un estalvi addicional de 
6.864€, que s’ha de sumar a la reducció esmentada anteriorment: tot plegat 42.705,23€ d’estalvi.

Amb aquesta adjudicació, s’aconsegueix reduir i ajustar el cost del servei de recollida d’escombraries a l’import 
de la taxa que paguem tots els ciutadans. Amb la nova concessió el cost anual del servei per al 2015 és:

Amb el nou contracte s’assoleix l’objectiu de cobrir el cost real del servei amb la taxa i incrementar la 
partida de bonificacions i ajuts socials.

En paral∙lel i amb l’entrada a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que és l’ens que ara gestiona els residus 
que generem a la Palma –és a dir, qui tracta els residus que ha recollit la concessionària–, s’han signat 
un conjunt de convenis que generaran un aprofitament econòmic dels residus recollits. Les previsions per 
al 2015 són:

Taxa municipal d’escombraries  105.790,00€
Cost de la nova recollida -101.909,29€
Bonificacions taxa i ajuts socials -3.880,71€
Diferència 0,00€

Aquesta xifra és directament proporcional al volum dels residus que reciclem i, per tant, a més de ser  
responsabilitat nostra, permet visualitzar l’estalvi econòmic que el reciclatge de residus significa i reper-
cuteix en tots nosaltres. Després ens tocarà decidir a tots, per exemple,  si aquest import el destinem 
directament a reduir la taxa de les escombraries, o bé si el destinem a reduir la despesa energètica del 
municipi, però la feina ja està feta.

Recollida selectiva 2.015
Residu                                Previsió kg Import
Orgànic                                         - 1.500,00€
Envasos                     74.950 kg/any 18.900,00€
Paper                                86.500 kg/any 4.300,00€
Vidre                                67.500 kg/any 4.250,00€
Total recollida 28.950,00€



Plans d’ocupació
Des de l’Àrea d’Ocupació i Promoció Econòmica 
s’ha tramitat la sol∙licitud de subvencions per po-
der participar en les diferents convocatòries de  
plans d’ocupació que gestionen el Departament 
de Treball de la Generalitat, la Diputació de Bar-
celona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Els plans d’ocupació són programes destinats a 
promoure la contractació laboral de persones atu-
rades per a la realització d’actuacions de caràcter 
temporal i d’interès general i social.

Actualment s’estan duent a terme al municipi les 
següents accions:

 8Programa Treball i Formació per a per-
sones perceptores de la PRMI. Suport a la 
Brigada Municipal. 

  Inici contracte 30 de juliol. 
  Durada del contracte 6 mesos.

 8Programa Treball i Formació de perso-
nes aturades, prioritàriament a partir de 
30 anys, que hagin exhaurit la prestació 
i/o el subsidi per desocupació. Integració 
d’un lloc de treball a la Brigada Forestal  
Municipal. 

  Inici contracte 28 de novembre. 
  Durada del contracte 6 mesos.

	8Pla Metropolità de suport a les políti-
ques socials municipals 2012/2015. Pla 
d’ocupació Auxiliar de la Llar. 2 contracta-
cions. 

  Inici actuació 19 de novembre. 
  Durada dels contractes 7 mesos.

	8Pla d’ocupació tècnic de suport a regi- 
dories. 

         Inici de l’actuació 25 de juny. 
         Durada del contracte 1 any.
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Joves per l’ocupació
Des del Servei Local d’Ocupació i el Punt Jove s’està tre-
ballant per donar continuïtat a la participació dels joves 
del municipi en el programa del Departament de Treball 
Joves per l’Ocupació. Aquesta serà la 3a edició i hi hem 
participat en totes.

Es tracta d’un programa innovador de formació en alter-
nança (amb experiència pràctica en empreses) destinat 
a persones joves d’entre 16 i 25 anys en situació d’atur, 
amb baixa qualificació i/o dèficits formatius.

El principal objectiu d’aquest programa és donar suport a 
l’experiència pràctica, la formació i l’aprenentatge de les 
persones joves desocupades, mitjançant la combinació 
d’actuacions integrades que fomentin la seva inserció la-
boral en empreses i/o el seu retorn al sistema educatiu.

Les actuacions a desenvolupar en el marc del programa 
són:

1. Tutorització i acompanyament a la inserció

2. Actuacions de formació

 8Formació professionalitzadora 

 8Pràctiques formatives en entorn laboral no pro-
ductiu 

 8Formació per a l’obtenció del títol de graduat en 
ESO i preparació per a l’accés a cicles de grau mitjà

3. Promoció de la participació d’empreses i entitats/insti-
tucions sense afany de lucre

4. Experiència professional en empreses i entitats/insti-
tucions sense afany de lucre mitjançant un contracte de 
treball de 6 mesos

Està previst l’inici del programa de cara al gener de 2015. 
En aquests moments s’està fent difusió i s’està informant 
del programa. Els joves que compleixin els requisits i es-
tiguin interessats a participar-hi, han d’inscriure’s prèvia-
ment al programa de garantia juvenil:

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html

Més informació:

PIJ i Servei d’Ocupació

c/ Sant Jordi, 1

Tel. 93 672 20 64

Ocupació
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Assessoria Jove
Aquest 2014 el Punt Jove la Palma ha seguit reforçant 
i consolidant els serveis que fins ara ha ofert als joves 
del municipi.

ESPAI PIJ: de dilluns a divendres de 9.30 a 13 h i 
dimarts i dijous de 17 a 20 h.

Informació: és un servei gratuït perquè tots els joves 
puguin plantejar els seus dubtes i les seves consultes 
en qualsevol dels àmbits d’interès (formació, treball, 
habitatge, salut, voluntariat...). 

Participació: el Punt Jove també ofereix suport a les 
entitats i col∙lectius juvenils en tot allò que necessitin.

Promoció cultural: tallers, cursos, concerts, xerrades, 
etc.

Sensibilització: tallers, jocs, exposicions, espectacles, 
recollida d’aliments i de joguines, etc. 

TARDES JOVES: de dilluns a divendres de 17 a 21 h.

	 8Connexió gratuïta a internet

	 8Sala d’estudi

	 8Cessió de l’espai per a reunions

Dins de les Tardes Joves, aquest 2014 s’ha engegat el 
projecte de l’Assessoria Jove per donar una atenció més 
individualitzada i personalitzada. És un servei subven-
cionat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de la Palma i estretament lligat al SLO (Servei Local 
d’Ocupació)

L’horari del servei és dimarts i dijous de 17 a 20 h i 
l’atenció pot ser presencial, via correu electrònic o bé 
via missatges privats al Facebook del Punt Jove, en 
funció de la preferència i comoditat del jove, garantint 
sempre la confidencialitat de dades en tot moment.

Joventut
Concurs de fotografia jove
“La foto de l’estiu”
Aquest 2014 és el quart any consecutiu que s’ha 
dut a terme aquest concurs fotogràfic.

Vam engegar el concurs l’any 2010 des del Punt 
Jove la Palma, i any rere any ha anat guanyant 
popularitat. Aquest any s’han rebut 28 fotografies. 
És un concurs en què els components creatius i 
espontanis tenen un valor important, junt amb el 
component tècnic, tot i que el que aporta un valor 
més proper és el fet que els joves poden presentar 
fotografies de les seves pròpies experiències, in-
drets idíl∙lics i moments especials de l’estiu.

Enguany ha estat la primera vegada que s’ha rea-
litzat el concurs via Facebook, on les fotografies 
s’havien de penjar en el mur del Punt Jove i es-
tar exposades al públic fins a l’entrega de premis. 
S’han establert dos premis.

Premi a la foto més votada. Somnis valents, de  
Núria Merino

	

Premi del jurat. Amor d’estiu, de Cristina Pedregal

Un cop tancat el concurs es van exposar les fo-
tografies al Punt Jove perquè es poguessin veure 
totes juntes en un mateix espai. 
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Consell d’Infants la Palma 2014/2015
L’acte de constitució es va celebrar el dia 13 de novembre. Amb aquest acte va quedar inaugurat el nou 
Consell que està format per vuit membres.

Abans de l’acte els membres del Consell van anar a una trobada prèvia al Punt Jove, en la qual es va ex-
plicar en què consisteix el projecte del Consell d’Infants. També es va destinar un espai perquè els antics 
consellers poguessin fer traspàs de la seva experiència i explicar totes les accions i activitats que havien 
fet l’any anterior.

Durant l’acte de constitució la regidora de Joventut i l’alcalde van fer una petita introducció de la impor-
tància de la participació infantil, van felicitar els que continuen i van donar la benvinguda als nous.  

Els consellers van ser presents a les activitats i tallers que es van dur a terme durant la setmana dels Drets 
dels Infants “Jocs de les emocions” i “Tinc 500 amics?” 

Per finalitzar es va fer el lliurament del premi del concurs de postals “Els Drets dels Infants”.

Amb molta il∙lusió continuem el projecte de participació infantil i iniciem aquest nou curs, del qual, ben 
segur, en traurem molt profit!

Joventut

Setmana dels Drets dels Infants
Durant aquest mes de novembre, i per tal de commemorar el 
Dia dels Drets dels Infants des de les àrees d’Igualtat, Ser-
veis Socials i Joventut s’han organitzat un conjunt d’activitats 
amb l’objectiu de sensibilitzar petits i grans sobre la impor-
tància del respecte, l’acceptació personal i les relacions ba-
sades en la igualtat.

Els objectius dels tallers que es van realitzar tant a l’escola 
com al Punt Jove eren:

• Reflexionar sobre la pressió de grup
• Potenciar les habilitats comunicatives i socials dels infants 
i joves
• Afavorir l’empatia i el respecte en les relacions personals
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Concert del circuit Sona Centre 2014
Per promocionar la creació artística i la música entre els joves, el 2007 diversos municipis del Baix Llobre-
gat es van plantejar unificar esforços i recursos per treballar en un projecte comú, el circuit SONA CENTRE. 
L’objectiu és poder promocionar els grups de música novells, amb un circuit de concerts. Inicialment eren 10 
municipis, però malauradament ara en són 3: Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei i la Palma.

El Sona Centre acull artistes i grups de música integrats per joves de la zona, que tenen l’oportunitat de 
presentar les seves cançons dins i fora dels seus municipis d’origen. Per tant el projecte té un caràcter 
amateur i un rerefons formatiu, ja que per a molts grups és la primera oportunitat de tocar en públic en 
un escenari i amb un equip de so de qualitat. 

Aquesta experiència suposa una alternativa a l’oci nocturn existent a les nostres poblacions que, a més a 
més, potencia la mobilitat dels joves entre municipis i enriqueix al mateix temps l’ambient juvenil.

El Sona Centre 2014 va tenir lloc a la Palma el 15 de novembre passat al Poliesportiu Municipal. Hi van 
actuar 6 grups dels tres municipis participants, en un molt bon ambient i amb diversitat de perfils joves.  

Els grups participants van ser: TRIPLE ESENCIA i KOMBAT de Molins, MCDC i LA FOLIE de la Palma, 
ENRAGER i LA BARRACA de Sant Vicenç.

1 de desembre, Dia Internacional de la Lluita contra la Sida
Per recordar i donar a conèixer al món l’epidèmia global de la sida causada pel VIH, el dia 1 de desembre 
es commemora a tot el món el Dia Mundial de la Sida.

Es pretén crear un espai de prevenció en l’àmbit públic que doni informació pertinent i propera sobre el 
VIH/sida i promoure missatges comuns, accions i polítiques que garanteixin el dret a la salut.

Com cada any, la Regidoria de Joventut i Cooperació se suma, en aquesta data, a fer accions de sensibili-
tzació i prevenció de la sida, una malaltia que avui encara representa un greu problema mundial.

Aquest 2014 s’ha fet una exposició 
de cartells anomenada VIH sobre 
rodes, cedida per l’associació SIDA 
STUDI i al mateix temps s’ha fet una 
promoció i sensibilització envers el 
sexe sa, el sexe segur, el sexe sense 
riscos i el sexe emocional, amb un 
dispensador gratuït de preservatius, 
sempre sota la supervisió de les pro-
fessionals que treballen en aquest 
espai.

Joventut
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Igualtat
Pla d’Igualtat Municipal
Des de l’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de la Pal-
ma aquest any hem engegat el procés per elaborar 
el Pla d’Igualtat Municipal, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona.

Aquest pla és un compromís clar i ferm d’aquest 
Ajuntament de treballar per al canvi i per elimi-
nar les desigualtats de gènere. Un cop tinguem 
elaborada la diagnosi, el pla constarà d’un se-
guit d’accions que es treballaran de manera co-
ordinada i transversal des de diferents àrees de 
l’Ajuntament, totes elles encaminades a aconse-
guir una igualtat d’oportunitats real entre dones i 
homes, respectant les seves diferències. 

Amb aquest instrument, haurem complert l’ob- 
jectiu de desenvolupar les polítiques d’igualtat al 
nostre municipi i ens permetrà incrementar el be-
nestar i la qualitat de vida de les dones i de tota la 
població en general.

Protocol de violència de gènere
El primer pas per a l’eradicació de la violència de 
gènere és que aquest greu problema social sigui 
comprès i reconegut en tota la seva complexitat. 

La manera com es faci aquest reconeixement 
serà fonamental a l’hora d’intervenir. I és amb 
aquesta perspectiva que, des de la regidoria 
d’Igualtat, s’ha decidit confeccionar un do-
cument que té per objectiu establir un circuit 
d’actuació comú i consensuat que permeti el 
treball coordinat i l’optimització dels recursos 
per garantir d’aquesta manera l’atenció a les 
víctimes de violència.

Aquest protocol inclourà les activitats següents 
adreçades a:

8La prevenció i detecció
8Atenció i acompanyament
8Recuperació de les víctimes de violència

Dia contra la Violència de Gènere
Del 24 al 29 de novembre, i per tal de commemorar el Dia contra la Violència de Gènere, les àrees 
d’Igualtat, Serveis Socials i Joventut han organitzat un conjunt d’activitats amb l’objectiu de sensibilitzar 
sobre la importància del respecte, l’acceptació personal i les relacions basades en la igualtat.
Els objectius dels tallers que es van fer tant a l’escola com al Punt Jove eren:

8Oferir eines i estratègies per afrontar situacions d’assetjament

8Promoure un ús saludable, responsable i segur de les noves tecnologies i les xarxes socials

Les activitats van tenir un bon grau de participació tant de grans com de petits. Es va acabar amb la 
lectura del manifest del Dia contra la Violència de Gènere i amb una encesa d’espelmes per les víctimes 
d’aquest any.
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Solidaritat
Festa x la Solidaritat 2014 a la Palma
La Regidoria de Cooperació, juntament amb les de Joventut, Medi Ambient i Igualtat han organitzat la 
Festa x la Solidaritat d’enguany.

El 19 d’octubre de 2014 es van dur a terme tot un seguit d’actes de caràcter participatiu i solidari a la 
plaça de Cervantes i a l’espai de l’Aula Pasqual Ollé.  Es va comptar amb moltes de les entitats muni-
cipals, i algunes de fora de la Palma (Banc del Temps, la Konfraria, l’esplai Petit ki Peti, AJLP, la Xarxa 
Verda, l’ASAC, l’Assemblea del 15M, la Gralla, Peluts Rodamons, Fundació Grup Tercer Món i Van de 
Bòlit). Tot el dia hi va haver recollida d’aliments, mercat d’intercanvi i jocs de fusta gegants per als més 

petits.

Durant el matí es va 
fer un taller de pin-
tura per als més pe-
tits, lectura de tex-
tos multiculturals a 
càrrec dels alumnes 
del Servei de Català 
i una xerrada a càr

rec de la Plataforma dels Afectats per la Hipoteca. Es va comptar amb balls de bastons, per part de la 
Gralla; ball infantil, a càrrec de la Quitxalla, i també una ballada de sardanes.

Una gran arrossada, 
per dinar, on la gent 
que ho volia pagava 
la voluntat. Aquets di-
ners anaven destinats 
íntegrament a la famí-
lia del projecte Miss 
Ainhoa’s.

A la tarda hi va haver una obra de teatre de carrer que parlava de les desigualtats entre el nord i el sud. 
Després, la Xarxa Verda ens va oferir una xerrada sobre economia solidària així com un joc per als més 
petits, dinamitzat pel col·lectiu ASAC.

A les set de la tarda es va fer l’entrega del xec a la família de Miss Ainhoa’s (522 €), fruit de la recollida 
de taps, l’aportació de l’Ajuntament i la recaptació dels diners de l’arrossada. 

Es va acabar amb un concert amb els grups Joaina.est, el Roc i la Laura i Estereotèrics.



LaVeu - 18

Educació
Escola de MPares
No és cap novetat que a la Palma es facin sessions formatives per a pares i mares. Fa anys que l’Ajuntament 
aposta per aquest tipus d’activitat.

La novetat és el format i el cos que ara pren aquesta iniciativa. La idea és aglutinar els diferents recursos 
que es poden aconseguir, especialment de la Diputació, per dissenyar un programa més rodó, més cohe-
rent. L’educadora social de l’Ajuntament 
compta amb la col·laboració de l’AMPA a 
l’hora de dissenyar aquest programa i fer-
ne difusió, amb l’objectiu de facilitar la 
formació i la informació als pares i mares 
en la tasca d’educar els fills. Hi ha pre-
vist abordar el màxim de temes possibles, 
tant aquells destinats als pares de nens 
més petits, com a pares d’adolescents i 
joves.

A més, cal destacar que des de l’àrea de 
Serveis Socials es fa l’acompanyament de 
les famílies amb fills adolescents o joves 
a les xerrades i tallers que ofereix SPOTT 
a la seva seu de Barcelona.

Camí Escolar
S’han iniciat les converses amb els tècnics de la Diputació de Barcelona per tal de dur a terme una 
proposta ferma per preveure el traçat i condicionants d’un camí escolar a l’entorn de l’eix conformat pel 
carrer del Pirineu.

La funció del Camí Escolar serà la de proporcionar 
un traçat segur i senyalitzat (per a vehicles i via-
nants) a l’infant i/o acompanyants adults, millo-
rant l’accessibilitat i visibilitat als carrers, així com 
la conscienciació i col·laboració de la xarxa de co-
merços en la tasca d’esdevenir punts de trobada i/o 
ajuda per als usuaris.

Es preveu que hi hagi una connexió entre el futur 
camí per a vianants de Can Vidal i aquest camí es-
colar.

Nou paviment a la Llar d’Infants
S’ha substituït tot el paviment de la Llar d’Infants i se n’ha col·locat un de nou de linòleum.

Aquesta reforma s’ha dut a terme mitjançant una subvenció de la Diputació de Barcelona.
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Educació
Plantada d’arbres al pati de l’escola
S’han plantat alguns exemplars nous d’arbres a la 
plataforma intermèdia entre les dues pistes poli-
esportives, per tal de generar un espai d’ombra 
per als nens.

Construcció d’una porta entre 
pistes a l’escola
Per tal de facilitar la gestió dels espais lliures de 
l’equipament educatiu, es va executar la col∙locació 
d’una doble porta entre les dues pistes esportives 
la qual permet obrir al públic la pista inferior i 
tancar la resta del recinte escolar.

Col·locació de mobiliari infantil al 
pati de l’escola
Després de la inauguració de l’ampliació del CEIP 
El Solell, s’han adquirit i col∙locat diverses peces 
de mobiliari infantil i d’altres complements, al pati 
dels més petits.

Una part ha estat adquirida per l’AMPA (dues ca-
setes i una taula) i l’altra, per l’Ajuntament (dos 
sorrals), tot col∙locat per la Brigada Municipal.  

Hort escolar
Des de l’Ajuntament s’ha col∙laborat en el projec-
te de l’hort a l’escola, preparant el terreny desti-
nat a aquesta idea, proposada per l’escola amb 
la col∙laboració dels pares. D’aquesta manera els 
nens coneixen el valor del treball i el fruit que 
s’obté d’aquest esforç.
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Gent Gran
El Casal de la Gent Gran
 
El Casal de la Gent Gran és una infraestructura 
municipal, de caràcter cívic, adreçat específica-
ment al col·lectiu de la gent gran. La finalitat prin-
cipal és oferir a la gent gran un espai de participa-
ció i de lleure.

El local social està situat al carrer del Cadí s/n. 

Per aquesta associació ja hi han passat 248 socis. 
Actualment tenen una junta formada per 10 mem-
bres, els quals es reuneixen un cop al mes per fer 
balanç del mes anterior i coordinar les activitats 
que es faran el mes següent.

La programació del 
Casal és diversa. Es 
fan activitats fixes 
que es duen a terme 
cada mes com són el 
gimnàs, jocs de tau-
la, classes de català 
i informàtica, bingo 
i cinema, també fan 
una excursió men-
sual, i la del mes de 
setembre és un viat-
ge de sis dies. També 
s’hi fan xerrades i ta-
llers de formació.

Durant l’any se celebren tres festes importants 
que inclouen un berenar i un espectacle o actua-
ció musical. Una és per Sant Jordi, l’altra per la 
castanyada i la tercera per Nadal, en la qual tam-
bé fan la torronada.

El Casal està obert als socis totes les tardes.

Programa d’arrenjaments   
d’habitatge per a persones grans
Des dels Serveis Socials conjuntament amb la Di-
putació, s’ha iniciat el programa d’arranjaments 
d’habitatge per a persones grans que té com a objec-
tiu principal millorar les condicions d’accessibilitat 
i seguretat de les persones grans així com també les 
de les persones amb qui conviuen. 

Es tracta de petites reformes bàsiques en els habitat-
ges que incrementen l’autonomia i la qualitat de vida 
de les persones beneficiàries en els seus domicilis.

• Arranjament de banys: totes aquelles in-
tervencions orientades a millorar principalment 
l’accessibilitat i facilitar la higiene personal (subs-
titució de banyera per plat de dutxa, tractament 
antilliscant de paviments, adaptació del lavabo, 
canvi d’aixetes, entre d’altres).

• Arranjament de cuines: totes aquelles inter-
vencions orientades a millorar les condicions de 
seguretat i facilitar les condicions de vida diària 
a la cuina (substitució de placa de gas/butà per 
plaques elèctriques o altres elements de cocció, 
tractament antilliscant de paviments, adaptació 
del mobiliari, canvi d’aixetes, entre d’altres).

• Arranjament de zones de pas: totes aquelles 
intervencions orientades a realitzar adaptacions i/
o proporcionar suports en l’entorn general del do-
micili per facilitar la mobilitat general de la perso-
na (ampliacions de portes, eliminació de graons, 
instal∙lació d’ajudes tècniques, entre d’altres).

El programa s’adreça a persones majors de 65 anys 
que es trobin preferentment en alguna d’aquestes 
situacions:

• Persones amb dificultats per dur a terme les 
activitats de la vida diària

• Persones que tinguin acreditada la seva con-
dició de discapacitat o situació de dependència.

• Persones majors de 80 anys que visquin soles 
o amb una altra persona gran.

En el cas concret de la Palma de Cervelló s’han as-
signat un total de 4 domicilis però s’està treballant 
per poder incrementar addicionalment aquesta xi-
fra.

Els arranjaments es portaran a terme durant l’any 2015. 
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Serveis socials
Els Serveis Socials més a prop
Durant el mes d’octubre passat, es va posar en marxa al nostre municipi el programa Els Serveis Socials 
Més a Prop, amb la col∙laboració de la Diputació de Barcelona.

El programa es va iniciar amb les visites domiciliàries a totes les persones majors de 80 anys que no ha-
vien tingut contacte amb Serveis Socials que va fer una professional de l’àmbit social, la qual va valorar 
la situació mitjançant l’elaboració d’un qüestionari.

Els objectius principals d’aquest programa són:

 • Prevenció de situacions de risc, vulnerabilitat o aïllament social
 • Detecció de necessitats de suport
 • Informació de serveis, prestacions i recursos municipals per a persones grans

En el cas concret del nostre municipi, malgrat que encara no s’ha emès l’informe final que recollirà els 
resultats d’aquestes valoracions, no s’ha detectat cap situació de risc que hagi requerit una intervenció 
immediata per part de Serveis Socials.

Beques de menjador
Aquest curs escolar s’han presentat 30 beques de menjador al Consell Comarcal del Baix Llobregat, de 
les quals només han estat assignades un total de 9.

Des de Serveis Socials s’ha valorat, aplicant el reglament de prestacions, la situació econòmica i social 
de les famílies que han quedat excloses i han sol∙licitat ajut.

S’han concedit 10 ajuts locals de menjador.

Ajuts per a subministraments
Els Serveis Socials de l’Ajuntament han hagut d’intervenir en moltes famílies que presenten situacions econò-
miques precàries sobrevingudes pels efectes de la situació de crisi durant l’any 2014 (atur de llarga durada, 
inestabilitat laboral, ingressos econòmics insuficients, etc.).

Onze d’aquestes famílies han estat perceptores d’ajut econòmic per fer front a despeses de subministraments 
amb l’objectiu d’evitar el tall i afavorir la cobertura de les necessitats bàsiques del nucli familiar.

En total, l’Ajuntament ha destinat 3.581,43€ a donar cobertura a aquestes despeses de subministraments.
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Salut
Reforma interior del Centre 
d’Atenció Primària
Durant les vacances d’estiu de 2014 es va aprofi-
tar per fer algunes millores al vestíbul del Centre 
d’Atenció Primària (CAP). 

Concretament, es van canviar les cadires de la sala 
d’espera i es van pintar tots els espais comuns de 
l’equipament (vestíbul i passadissos).

Servei Local de Català
El Servei Local de Català de l’Ajuntament de la 
Palma de Cervelló (Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística) enguany ofereix dos cursos de 
català, un curs de nivell bàsic i un de nivell ele-
mental.

El dia 1 d’octubre van començar les classes a 
l’Aula Pasqual Ollé i, gràcies a la complicitat dels 
alumnes, el passat 19 d’octubre ja van participar 
a la Festa per la Solidaritat amb una lectura de 
textos breus en la seva llengua materna, com a 
símbol de l’apropament de les diverses cultures 
que conviuen aquí. 

Vam gaudir força escoltant textos en llengües tan 
diverses com ara el francès, el guaraní, el castellà, 
el rus, l’ucraïnès, el romanès i l’àrab.

Xerrades de salut
Enguany s’ha iniciat un cicle de xerrades de salut, 
amb la coordinació de la Dra. Victòria Lebrón (gi-
necòloga del CAP de Corbera i de la Palma). 

La primera xerrada es va dur a terme el 28 de no-
vembre passat a l’Aula Pasqual Ollé. Amb el títol 
“La tempesta hormonal”, la xerrada va girar al vol-
tant dels símptomes de la menopausa, adreçada a 
les dones en aquesta fase, i va ser molt entenedo-
ra i participativa, amb preguntes i respostes molt 
interessants i en què la doctora va aclarir tots els 
dubtes de les participants. 

La segona xerrada o col·loqui es farà dins de la 
Setmana per la Igualtat, al març de 2015, per 
orientar les joves en l’inici de la menstruació.

Alguns dels alumnes participants i la professora de català.
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Cultura
BiblioGrades
Un nou servei de la Biblioteca Municipal: les BiblioGrades

Es tracta del segon projecte de foment de la lectura ofert fora de l’espai 
bibliotecari. Fins ara teníem la BiblioEspera a la sala d’espera del CAP, 
i ara també les BiblioGrades, al Poliesportiu.

Quan aneu a les grades de la pista del Poli, trobareu una prestatgeria 
amb llibres lliures. N’hi haurà per a adults i per a infants. Podeu triar-ne 
un i fer-ne el que vulgueu: llegir-lo, endur-vos-el, regalar-lo, passar-lo, 
us el podeu quedar o el podeu tornar on era...

A més, qui vulgui pot apuntar-se al mo-
viment PassaLlibres, més conegut com 
bookcrossing. Què és el bookcrossing?
Consisteix a deixar llibres en llocs pú-
blics per tal que altres els recullin, els 
llegeixin i els tornin a deixar. 

Si us atrau la iniciativa i voleu més in-
formació, veniu a la Biblioteca i us 
n’explicarem el funcionament.

Quan els nens i les nenes de la Palma 
van al metge i han d’esperar el seu torn, 
podran passar una bona estona perquè tenen la BiblioEspera. Una selecció 
de llibres infantils per remenar, mirar i llegir.

Taller de Postals de Nadal
La Biblioteca Municipal organitza els tallers de 
Postals de Nadal per a nens i nenes des de l’any 
2009, cada desembre. La clau de l’èxit –les pla-
ces s’omplen en poques hores– és l’originalitat de 
les manualitats, l’adaptació a les habilitats dels 
nens, la valoració de la creativitat i, sobretot, que 
s’ho passen d’allò més bé. En una hora i mitja, 
treballant a un ritme 
una mica frenètic, fan 
diverses postals utilit-
zant tècniques dife-
rents –pinten, retallen, 
enganxen, combinen, 
estripen, inventen, de-
coren...– amb la il·lusió
de regalar-les a les per-
sones més estimades. I 
és que els nens i nenes 
de la Palma són uns ar-
tistes!

bibliolapalma.blogspot.com
El blog de la Biblioteca és molt actiu. Hi trobareu totes 
les notícies relacionades amb el centre: activitats per a 
infants, conferències per a adults, noves adquisicions de 
llibres i informació sobre el propi funcionament. Des del 
blog s’enllaça a l’espai dedicat 
al Club de Lectura on veureu els 
llibres que es van llegint. També 
hi ha l’accés a Facebook on pu-
bliquem les notícies més pun-
tuals.

És molt recomanable fer la 
subscripció al blog i rebre les 

notícies per 
correu elec-
trònic.

La millor ma-
nera d’estar 
al dia.
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Esports
95è aniversari de la UE la Palma
El passat 6 de setembre es va dur a terme la festa 
commemorativa del 95è aniversari de la Unió Es-
portiva la Palma. 

Durant tot el dia va haver-hi diverses actuacions 
del Cor de Caramelles, la Quitxalla i els Bastoners 
de la Gralla. Van tenir lloc també diversos partits 
de futbol.

A l’acte hi van assistir diferents personalitats: el 
Sr. Gerard Figueres, director del Consell Català de 
l’Esport de la Generalitat de Catalunya; el Sr. Fran-
cesc Folguera, directiu responsable de futbol base 
de la FCF; la Sra. Francisca Linares, delegada co-
marcal del Baix Llobregat de FCF, i els represen-
tants de l’Ajuntament de la Palma, el Sr. Xavier 
González i la Sra. Susanna Fort.

El president de la UE La Palma va recalcar en 
el seu parlament que el mèrit d’aquest aniver-
sari no és només de la UE la Palma ni de la 
seva junta, sinó de tot el poble que se sent or-
gullós d’aquesta fita. Va donar les gràcies a tots 
col∙laboradors, socis, pares i entitats que es van 
unir a la festa, per tal que fos una festa de tot 
el poble.

El capità de l’equip de veterans va agrair molt 
especialment a la junta actual, el suport de 
l’Ajuntament i als jugadors de l’equip més vete-
rans encara en actiu.

L’acte es va acabar amb el primer partit de lliga 
del nostre equip amateur. 

Millores en l’evacuació 
d’emergència al Poliesportiu
Per complir les actualitzacions de la normati-
va vigent d’espectacles públics, es va ampliar 
l’anterior porta d’emergència del local i se’n va 
executar una de nova al carrer del Canigó, per la 
qual cosa s’ha redifinit un dels costats del parc 
de l’Olivera.

Nou paviment al Poliespotiu
Aquest estiu s’ha fet una millora important pel 
que fa al paviment de la pista del Poliesportiu. 
S’ha utilitzat una subvenció del Consell Català de 
l’Esport i una altra de la Diputació de Barcelona 
per col∙locar un paviment nou de linòleum a tota 
la pista, per cobrir l’original, que ja estava força 
malmesa, amb 2 colors per ressaltar el terreny de 
joc.

Alhora s’han pintat tots els camps existents. Se 
n’ha afegit un de voleibol i s’ha col∙locat un sòcol 
per millorar-ne l’acabat.
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Mural de comerços
Des de l’Àrea de Promoció Econòmica s’està ela-
borant un mural on sortiran reflectits tots els co-
merços de la Palma i Can Mascaró per poder-los 
localitzar i situar en el mapa i d’aquesta manera 
facilitar a qualsevol persona que pugui trobar allò 
que necessita i sàpiga on anar-ho a comprar. 

Se’n faran 3, dels quals 2 es col∙locaran al nucli 
urbà i l’altre a Can Vidal.

Promoció econòmica
APP
Les regidories de Promoció Econòmica i Comuni-
cació han posat en marxa una aplicació per a un 
entorn web i per a dispositius mòbils, que servirà 
per crear un nou concepte de guia urbana i que 
permetrà visualitzar els comerços, empreses, ele-
ments d’interès cultural, agenda i localització dels 
diferents serveis bàsics del municipi.

L’aplicació ja és del tot operativa. Les dades 
s’aniran actualitzaran automàticament a mesura 
que hi hagi canvis considerables.

L’adreça de la pàgina web és: 
http://www.mygooltracking.com/public/la_palma 

A la contraportada d’aquesta revista trobareu 
tota la informació necessària per descarregar-vos 
l’aplicació al vostre mòbil.

OMIC
L’Oficina d’Atenció al Consumidor ofereix la possibilitat de tramitar les queixes relacionades amb el con-
sum que poden tenir tots els ciutadans i només cal omplir un formulari.

També es pot tramitar a través de l’OMIC (Oficina Mòbil d’Informació al Consumidor) que aquest 2014 
ha vingut un cop al trimestre (l’últim va ser el 16 d’octubre). Es tracta d’una furgoneta de color verd que 
aparca al costat del Petit Mercat i on atenen tècnics de la Diputació de Barcelona gratuïtament i de ma-
nera personalitzada, en aquelles qüestions o dubtes relacionades amb l’àmbit de:

Compra o lloguer d’habitatge
Serveis bancaris
Assegurances
Viatges
Vehicles

Consum
Comerç
Drets dels consumidors
Serveis postvenda
Etiquetatge i garantia dels productes
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Noves tecnologies
Punt TIC-Aula Pasqual Ollé
Un Punt TIC és un espai on la gent pot fer servir 
ordinadors, connectar-se a Internet, trobar el su-
port d’un professional que l’ajudi; un lloc en el 
qual se li mostrin els avantatges de les TIC i on se 
li doni una formació entenedora i adaptada a les 
seves necessitats perquè la tecnologia passi de ser 
un misteri a ser una eina útil.

Al Punt TIC-Aula Pasqual Ollé de la Palma apos-
tem per l’ús del programari lliure i per això des de 
l’any 2010 tenim un equipament de promoció del 
programari lliure per als 3 serveis ubicats al Punt 
TIC:

 Punt Jove la Palma
 Servei d’Ocupació 
 Aula d’Autoformació

Actualment els 7 ordinadors que tenim a disposi-
ció funcionen amb Linux i tenen instal·lats dife-
rents programes d’ofimàtica d’ús corrent.

Al febrer de 2015 tornarem a engegar els cur-
sos d’alfabetització mediàtica, per a totes aque-
lles persones que es troben en processos inicials 
d’aprenentatge.

Es continuen realitzant els cursos d’autoformació
a mida. Es tracta d’un aprenentatge individualit-
zat, en horaris flexibles i amb l’assessorament del 
dinamitzador de l’espai. Es poden fer diferents 
tipus de cursos: photoshop, processador de text, 
full de càlcul, comptabilitat, internet, anglès, ca-
talà, mecanografia, etc. 

Recordeu que podeu connectar-vos amb la Wi-Fi 
del Punt TIC si porteu el vostre portàtil.

Renovació dels equipaments informàtics
S’ha completat la renovació dels equipaments informà-
tics de totes les dependències municipals amb la voluntat 
d’actualitzar els equips existents i poder oferir així un ser-
vei més àgil. Aquest procés s’ha pogut dur a terme gràcies 
al diagnòstic encarregat a la Diputació de Barcelona. Pos-
teriorment s’ha sol·licitat una subvenció que ha atorgat la 
Diputació, amb la qual s’ha finançat aquesta renovació.
Per aquest procés s’ha volgut seguir treballant en l’impuls 
de la utilització del programari lliure. Més d’un terç dels 
nous equipaments s’han instal·lat amb aquest tipus de 
programari.

Policia Local
Des d’aquest departament i conjuntament amb els 
Mossos d’Esquadra de Sant Vicens dels Horts, es 
porta a terme una estreta col·laboració, per incre-
mentar la seguretat dels vilatans de la Palma de 
Cervelló.

Com altres anys per aquestes dates es faran  re-
forços  amb patrulles mixtes formades per agents 
de la Policia Local i Mossos d’Esquadra a les zo-
nes més comercials del nucli urbà,  s’incrementarà 
el patrullatge de proximitat, els controls de pas, 
d’alcoholèmia i radar.

Tal com van reflectir les dades aportades per Mos-
sos d’Esquadra, Guardia Civil, Policia Nacional i 
Policia Local, a la Junta Local de Seguretat, feta 
el dia 10 de juliol de 2014, on es va comparar 
que les taxes delin-
qüencials a la Palma 
són  baixes respecte 
a altres municipis  
del Baix Llobregat i  
per sota de la mitja-
na catalana.

Per aquest motiu  es 
vol continuar treba-
llant amb la mateixa 
línia seguida fins 
ara, es fa del tot im-
prescindible l’estreta 
col·laboració  de tots 
plegats (palmarencs i cossos policials) per aconse-
guir aquests bons resultats.

Governació
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Hisenda
Pressupost 2015. Un pressupost més social i de protecció de l’entorn 
El proper ple municipal l’actual equip de govern presentarà per a la seva aprovació la proposta de Pressupost 
Ordinari Municipal per a l’exercici del 2015. Aquest és un any de final de legislatura ?hi ha eleccions mu-
nicipals el maig? i per tant s’exhaureixen tots els programes d’inversions de les diferents administracions, a 
l’espera del nou quadrienni d’inversions que es definirà a partir del mes de maig vinent.

Per un costat, és moment de continuar amb les polítiques de rigor i contenció de la despesa endegades, amb 
la revisió continuada dels diferents contractes de serveis, o amb la contenció salarial que recau directament 
sobre els treballadors de l’Ajuntament. Aquests esforços de contenció, d’afinar en la despesa diària de la ma-
quinària municipal tot mantenint els nivells de serveis, s’han de fer compatibles amb l’increment sostingut de 
la despesa social: la realitat és la que és, no la que ens agradaria, i els Serveis Socials del municipi continuen 
atenent cada cop més gent. Per a aquests ciutadans, sovint l’Ajuntament és el primer suport un cop l’ajut 
familiar comença a faltar, i aquesta funció de suport immediat no la podem ni la volem defugir.

Capítol a part és el programa d’inversions, un cop més, ajustat i pendent dels recursos que les administracions 
supramunicipals posin a disposició dels municipis. És una proposta de programa per als propers quatre anys 
centrada en la recuperació de l’espai natural al voltant de la riera de Rafamans, que el Pla Especial aprovat 
permet dur a terme; i en la proposta de reordenació i racionalització dels diferents espais d’ús cultural i social 
del municipi, un cop s’han millorat sensiblement els espais d’ús esportiu. Proposta que el nou equip de govern 
sorgit de les eleccions haurà de ratificar i/o modificar.

Els números per al proper 2015 són els següents:

 Ingressos:
Impostos directes: IBI, IAE, Impost circulació. 1.768.070,00€
Impost sobre obres i Instal·lacions. 10.000,00€
Taxes per serveis: escombraries, poliesportiu, via pública 448.300,00€
Transferències administracions: Diputació, Generalitat, Estat 927.530,00€
Ingressos patrimonials. 4.425,00€
Total ingressos ordinaris drets reconeguts (A) 3.158.325,27€
Subvencions per a inversions 120.000,00€
Préstecs per a inversions 109.500,00€
Total ingressos extraordinaris (B) 229.500,00€
Total ingressos (A+B) 3.387.825,27€
  
 Despeses:
Personal: administració, policia, brigada. 1.448.607,78€
Serveis corrents: neteja, subministraments, contractes, manteniment. 1.108.173,26€
Interessos de préstecs. 63.840,64€
Transferències: entitats poble, Area Metropolitana, ajuts. 270.411,62€
Amortització préstecs 267.291,97€
Total despeses ordinàries i amortitzacions préstecs (C)                                    3.158.325,27€
Inversions:
     Parc Fluvial 150.000,00€
     Arxiu Municipal 7.500,00€
     Eficiència energètica edificis 2.000,00€
     Millores immobles municipals 70.000,00€
Total despeses extraordinàries (D) 229.500,00€
Total despeses (C+D) 3.387.825,27€

L’endeutament previst de l’Ajuntament a final del 2015, inclòs el préstec pressupostat per a inversions, se situa-
rà en 1.775.859,58€, que representa el 56,22% dels ingressos ordinaris de l’Ajuntament, per sota dels límits 
legals del 75% i del 110% que fixa el Ministeri. L’endeutament per habitant se situa en els 589,40€/habitant.
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Entitats
Konfraria
La Konfraria de la Vila del Pingüí és una entitat 
sense ànim de lucre que promou l’ús del progra-
mari i la cultura lliures des de l’any 2010. Du-
rant aquest 2014 han fet diversos tallers i xer- 
rades en col∙laboració amb la Viquipèdia (a la Bi-
blioteca Municipal), amb la comunitat catalana 
d’OpenStreetMap (a Sant Vicenç dels Horts, i amb 
els ADF del Baix Llobregat) i en una MakerParty 
al local Joves Teb de Barcelona, on van fer una 
xerrada introductòria al programari lliure en una 
jornada organitzada per la xarxa PuntTIC. També 
han col∙laborat traduint des de Softcatalà diverses 
aplicacions (com el Telegram, el Gimp, l’OsmAnd 
o el QGIS) i pàgines com el Dia de la Llibertat dels 
Documents de la FSFE. 

Un dels membres de la Konfraria ha participat al 
Google Summer of Code treballant per al projecte 
OpenCV. També han col∙laborat mapant la malal-
tia de l’ebola amb el grup d’ajuda humanitària 
d’OpenStreetMap. I per quart any consecutiu han 
organitzat el Dia de la Llibertat del Programari a la 
Palma amb tallers i xerrades sobre Ubuntu, Blen-
der, LibreOffice, QGIS, OpenCV, ROS, etc. i amb 
una Linux Install Party i una Viquimarató. Des del 
gener fins al juny també van organitzar trobades 
mensuals obertes a tothom al PuntTIC (Konfraria 
Labs).

La Konfraria anima tots aquells que tinguin ganes 
d’aprendre o que vulguin ajudar-los en la seva tas-
ca a anar als Konfraria Lab, que també han enge-
gat enguany el tercer dijous de cada mes de 20 a 
21h al PunTIC de la Palma de Cervelló.

90è aniversari de la Societat 
Aliança Palmarenca
El passat diumenge 2 de novembre i dins de la 
Diada del Soci es va celebrar el 90è aniversari de 
la fundació de la Societat Aliança Palmarenca.

Aquest any es va aprofitar el final de la repre-
sentació de l’obra El mètode Grönholm, de Jordi 
Galceran, que el Grup de Teatre de la Palma va 
representar tan esplèndidament aquell dia, per-
què la junta actual obsequiés amb unes plaques 
commemoratives els socis més antics de l’entitat, 
així com unes plaques d’agraïment a tota la gent 
que d’una manera desinteressada ha treballat pel 
bon funcionament i manteniment de l’edifici del 
teatre. 

Va haver-hi una gran assistència de públic i va ser 
un acte molt emotiu. 

La celebració es va acabar amb un magnífic sopar 
per a tots els socis assistents.  
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Breus
Procés de participació ciutadana del 9N
El 9 de novembre del 2014 és una data que que-
darà gravada a la nostra memòria durant molts 
anys. En aquesta data els ciutadans de Catalunya 
vam poder expressar com volíem el futur del nos-
tre país en una consulta no referendària i suspesa 
pel Tribunal Constitucional espanyol.

A la Palma, el dia de la consulta, es va celebrar 
sense cap mena d’incident i amb una participació 
molt alta, la més elevada de tot el Baix Llobregat.

Es van comptabilitzar 1.467 vots, amb els se-
güents resultats:

Sí / Sí: 1.154 vots
Sí / No: 165 vots
No: 83 vots
Blanc: 11 vots
Si / Blanc: 13 vots
Altres: 41 vots

Cosa que fa que un 78,66 % dels vots escrutats 
fossin favorables al Sí / Sí.

Val a dir que de la Palma van sortir uns 15 volun-
taris, alguns dels quals van anar a altres pobles 
del voltant per dur a terme la seva tasca.

Gran part de l’èxit d’aquesta convocatòria s’ha de-
gut al compromís i a la magnífica i insistent feina 
de la territorial de la Palma de l’Assemblea Nacio-
nal Catalana.

Davant mateix del poliesportiu, lloc on va tenir lloc 
el procés participatiu, es va instal∙lar una para-
da per recollir firmes per protestar per la negati-
va del govern espanyol a autoritzar una consulta 
d’autodeterminació a Catalunya i fer-les arribar a 
les Nacions Unides, el Parlament Europeu, la Co-
missió Europea, el Consell d’Europa i l’OSCE. En 
total es van recollir 892 signatures a la Palma. 

Tu sí que pots, ell no
Des de mitjan 2013 i tot el que portem de 2014, 
l’Ajuntament ha anat fent un seguit d’accions en-
caminades a millorar les conductes dels vilatans 
respecte de la tinença d’animals domèstics.

Tot va començar amb una campanya de conscien-
ciació de bones pràctiques, amb el repartiment de 
díptics informatius amb el suport de dues perso-
nes especialitzades, amb una subvenció de la Di-
putació.   

Es va contactar amb l’empresa Urbandog i, 
després de fer un estudi de les zones més cas-
tigades pels orins del gossos, vam iniciar una 
prova pilot amb la instal∙lació de quatre apa-
rells per a la recollida i tractament d’aquests 
orins.

El passat mes de setembre, Urbandoc va facilitar-
nos l’informe de les anàlisis de les mostres preses 
a cada un dels quatre aparells, que van donar, en 
tots els casos, paràmetres correctes segons norma-
tiva europea pel que fa a les olors.

Amb una altra subvenció, també de la Diputació, 
vam subvencionar, amb un 50%, el cost de posar 
el xip a 30 gossos per poder saber, en cas de pèr-
dua, qui són els propietaris. Qui censava els seus 
animals en aquest període a l’Ajuntament, ho po-
dia fer sense cap cost.

Tot i això, el resultat no ha estat el que esperàvem, 
continuem tenint carrers plens de racons amb 
orins, cagarades al mig de les voreres i gossos 
passejant deslli-
gats,  fins i tot 
dins dels parcs 
infantils.

A principis d’any 
posarem als 
parcs una senya-
lització explícita 
amb les normes 
de la tinença 
d’animals do-
mèstics, especi-
ficant els espais 
de passeig i els 
bons costums.



Protegim l’entorn
En la recta final d’aquesta legis-
latura veiem com s’acaben de 
concretar els projectes que donen 

forma als objectius que ens hem marcat durant 
aquesta legislatura, especialment els relacionats 
amb l’atenció a les persones i la protecció del nos-
tre entorn. En essència veiem com s’acaben de 
concretar aquests projectes que ens ajuden a po-
tenciar el nostre poble de la Palma com un poble 
proper, on l’entorn natural el podem trobar integrat 
en el nostre dia a dia.

Aquest fet és conseqüència de disposar d’un POUM 
en què hem marcat una delimitació moderada en 
el creixement i un nivell de protecció elevat cap 
als nostres espais naturals. És a través d’aquest 
planejament urbanístic que hem començat a re-
cuperar espais com l’ermita de Sant Joan del Pla 
i el seu entorn o el desenvolupament de projectes 
com el Parc Fluvial, que ens permetran consolidar 
l’apropament del nucli urbà cap a l’entorn natural 
i afavorir-ne l’ús social i la conservació.

Tot aquest procés de consolidació del planejament 
urbanístic, que s’ha acabat d’aprovar de manera 
definitiva durant aquesta legislatura, no ha estat 
exempt de dificultats. D’una banda, ha tingut les 
dificultats pròpies d’un procés d’aquestes caracte-
rístiques, amb la complexitat que comporta poder 
ponderar les diferents sensibilitats; d’altra banda, 
ens hem trobat un seguit de dificultats que sovint  
han vingut heretades de l’anterior proposta de pla-
nejament urbanístic. Aquestes dificultats han vin-
gut del fet que durant el procés de redacció de la 
primera proposta de  planejament es va arribar a 
signar una sèrie de convenis urbanístics amb dife-
rents propietaris a canvi de permetre la construc-
ció d’un elevat nombre d’habitatges en entorns 
naturals que tenien una limitació de creixement.

La voluntat d’aturar aquest creixement ha compor-
tat l’enfrontament judicial amb diferents propieta-
ris que havien signat convenis urbanístics. Sovint 
l’equip de govern que va signar aquests convenis 
urbanístics que van hipotecar el futur de la Palma 
ens ha acusat de mala gestió per no haver arribat 
a acords amb aquests propietaris. Afortunadament 
a dia d’avui podem veure com la voluntat de man-
tenir un model de poble respectuós amb el nos-
tre entorn i amb un creixement limitat s’ha anat 
consolidat, i també com bona part dels diferents 
litigis que va ocasionar l’anterior proposta de pla-
nejament urbanístic s’han anat resolent a favor de 
la Palma.

Bones Festes.

El 9N a la Palma
Des de l’inici del que es coneix com 
a “el procés”, és a dir, del camí per 
a l’exercici del dret a decidir i, si 

així es decideix, cap a la independència de Cata-
lunya, estem vivint una successió  d’esdeveniments 
que podem qualificar d’històrics. 
El darrer, de moment, va ser la celebració de la 
consulta del 9 de novembre que, malgrat la sus-
pensió dictada pel Tribunal Constitucional, es va 
portar a terme gràcies a la implicació de milers 
de voluntaris arreu de Catalunya, entre els quals 
els voluntaris de la Palma que van ser enviats a 
desenvolupar la seva tasca a altres municipis. No 
és cap sorpresa que la Palma hagi “exportat “ vo-
luntaris, el procés està tenint un seguiment ex-
traordinari al nostre poble, gràcies a la fantàstica 
feina de l’Assemblea Territorial de l’ANC i a una 
consciència nacional molt forta i arrelada. 
La participació que s’hi va produir el 9N n’és la 
prova més palpable: un total de 1.467 persones 
van dipositar el seu vot en les meses electorals 
situades al Poliesportiu, en un procés participatiu 
no vinculant, suspès pel TC, gestionat per volunta-
ris i menyspreat per les forces polítiques estatals. 
Com a referència podem agafar les eleccions mu-
nicipals de 2011, vinculants, sense cap prohibició 
al damunt i amb la concurrència de la majoria de 
partits, on hi van votar 1.554 persones, és a dir, 
un 68,70% del cens. El 9N no hi havia un cens 
tancat, podien votar tots els majors d’edat, el do-
micili dels quals fos a la Palma, segons el DNI o 
el document oficial corresponent  si no eren ciuta-
dans espanyols.  Tanmateix l’afluència de votants 
menors de 18 anys o estrangers no va ser prou 
significativa com perquè tingués un impacte relle-
vant en el còmput total de participació. Prenent 
el cens electoral com a referència es va calcular 
que per al conjunt de Catalunya la participació es 
va situar a l’entorn del 40% del cens, en canvi 
a la Palma va depassar el 64%. Aquesta elevada 
implicació de la gent de la Palma, més enllà de 
les preferències polítiques de cadascú,  explica 
el fet que els percentatges corresponents al sí-no  
(11,25%) i al no (5,66%)  fossin lleugerament su-
periors als del conjunt del país (10,07% i 4,54%, 
respectivament), de la mateixa manera que el nos-
tre 78,66% de sí-sí  també es va situar per sota 
del 80,76% de tot Catalunya.
Els resultats del 9N ens revelen un poble amb una 
clara majoria a favor de la independència de Cata-
lunya i una majoria encara més àmplia disposada 
a exercir el dret a decidir, prescindint d’allò que 
diguin el govern espanyol o el Tribunal Constitu-
cional. Tot plegat ens diu molt de l’elevat esperit 
cívic i democràtic del nostre poble i del seu alt 
nivell de cohesió, no pel fet que hi hagi una o 
altra majoria, sinó per la voluntat de participar en 
la presa col∙lectiva de decisions, un bé intangible 
però  que és una dels components més valuosos 
del nostre patrimoni local.  
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Opinió política
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Festa major






