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Nous reptes                

L’any 2019 iniciàvem 
un mandat engresca-
dor amb tota la il·lusió 
i esperança pels grans 
reptes i fites que ens 
plantejàvem, tant am-

bientals, econòmics, socials i polítics. Ara ens 
acostem al final d’aquesta etapa i és moment 
de fer revisió i balanç. Sens dubte, la pandè-
mia n’ha marcat en gran mesura el desenvolu-
pament. I la crisi climàtica, ambiental i ecolò-
gica, juntament amb la guerra d’Ucraïna, han 
dificultat encara més poder portar a terme els 
projectes que vàrem plantejar-nos.

Ja en aquell moment demanàvem tota la 
complicitat dels ciutadans i ciutadanes, enco-
ratjats per revertir la situació ambiental, lluitar 
per un món sostenible, per una societat més 
justa i una vida digna. Eren reptes de tots: po-
lítics, entitats, institucions i dels ciutadans, ja 
que un poble és un conjunt d’esforços.

Aquests últims temps hem recuperat certs 
espais públics de trobada, com ara les festes 
majors, la Cultura va a la Font, en el 10è ani-
versari, la Fira de la Cervesa, la Cursa de la 
Dona, l’Aplec del Pla, les cavalcades de Reis, 
etc. 

A punt d’acabar el mandat és quan es donen 
les circumstàncies idònies per executar al-
guns projectes que teníem pendents: el camí 
escolar, fase I a l’Escola el Solell i fase II a 
l’escola bressol, la franja perimetral del nucli 
urbà, arranjament de camins, que s’executa-
ran abans que acabi aquesta legislatura. Altres 
projectes com la instal·lació de les plaques fo-
tovoltaiques a l’Escola el Solell, la construcció 
del nou CAP, la millora de l’enllumenat públic 
i el desenvolupament del sector de Ca n’Ollé 
es plantegen per al proper mandat, tot i que 
els processos estan força avançats.

Hem mantingut, amb recursos propis, els es-
pais naturals i els accessos al nostre entorn, 
que la mateixa pandèmia ens ha ajudat a fer 
valdre.

El repte de l’Ajuntament era i segueix sent 
oferir els espais, les eines, els recursos i les 
accions per mantenir la Palma amb una sèrie 
de valors: l’equilibri estret amb l’entorn, una 
societat cohesionada, amb un profund sen-
tit de pertinença i amb un model de poble 
que faci que no perdem cap d’aquests valors. 
Continuem treballant amb l’esforç, la lluita i 
la il·lusió del primer dia, perquè, com deia el 
poeta, “Tot està per fer i tot és possible”.
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Administració
Fem-ho fàcil

L’Ajuntament de la Palma de Cervelló, 
en col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona, ofereix el servei Fem-ho fàcil 
per ajudar-te, de manera personalitza-
da, a fer tràmits electrònics amb l’ajun-
tament o administració, com ara superar 
dificultats en l’ús dels sistemes d’iden-
tificació i signatura digitals, presentar 
qualsevol sol·licitud a través d’internet 
o accedir a notificacions electròniques.

Amb aquest servei, la Diputació de Bar-
celona apropa l’administració digital a 
la ciutadania promovent l’accés als ser-
veis digitals de manera inclusiva a tots 
els col·lectius socials. També promou 
l’accés de la petita i mitjana empresa a 
la licitació pública impulsant el desen-
volupament econòmic local.

Truca al 935 95 04 64 o envia la teva 
consulta a tramits@diba.cat per resol-
dre els dubtes sobre tramitació elec-
trònica a través del teu ajuntament. El 

servei Fem-ho fàcil està disponible de dilluns a divendres, de les 9 a les 15 h.

Administració electrònica - Automatització de la gestió dels òrgans col·legiats

L’Ajuntament de la Palma de Cervelló, amb el suport del Gabinet d’Innovació Digital (GID) de 
la Diputació de Barcelona, va iniciar l’any 2020 la transformació digital per esdevenir admi-
nistració electrònica via SeTDIBA (conjunt de serveis de transformació digital basat en la me-
todologia e-SET), fet que suposa una nova manera de treballar i implica tot el personal de la 
corporació.

Enguany, entre els municipis de la demarcació de Barcelona, l’Ajuntament de la Palma de 
Cervelló ha estat escollit pel GID per fer el pilotatge de la posada en marxa del mòdul de 
secretaria de l’automatització de la gestió d’òrgans col·legiats (plens, juntes de govern local i 
comissions).

Aquest pilotatge comporta la tramitació 
integral de les sessions d’òrgans col·le-
giats de manera digital i sense papers 
i l’accés telemàtic a l’expedient de la 
sessió, al contingut de les propostes i 
als seus expedients per part dels mem-
bres convocats de l’òrgan. A més, durant 
les sessions dels òrgans, la secretària 
gestiona la celebració de la sessió, les 
votacions i la certificació dels acords. 

Ser ajuntament pilot en aquest projec-
te representa, per a l’Ajuntament de la 
Palma de Cervelló, un reconeixement a 
la feina que el personal de la corpora-
ció està fent per esdevenir administra-
ció electrònica.
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Infància
Casal d’Estiu Municipal

Entre els dies 27 de juny i 29 de juliol es va fer el 
Casal d’Estiu Municipal a la Palma.

Enguany ha estat gestionat per l’empresa Eina 
Cooperativa. Hi ha hagut una afluència d’entre 
60 i 70 infants per setmana, amb un equip de 
monitors i monitores format per 7 persones i en-
capçalat per Neus Planas, la coordinadora.

El centre d’interès d’aquest any ha estat “L’illa 
sense endolls” i totes les activitats que s’han rea-
litzat han estat enfocades a aquest tema.

La majoria d’activitats s’han fet a l’Escola El Sole-
ll, però també s’ha fet alguna sortida, com ara al 
Poble Espanyol, on es va fer un joc de pistes per 
recórrer aquest espai.

La valoració que en fan els monitors i els pares 
ha estat molt positiva.

Acció de Nadal del Consell d’Infants

És una acció coorganitzada pel Consell d’Infants 
(CI) amb l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament. La idea 
que va sorgir al CI del Nadal de 2019. L’acció, amb 
el lema “Aquest Nadal decorem els arbres”, consis-
teix a engalanar algun/s arbre/s del municipi.  

La decoració es va fer el 20 de desembre de 2021. 
A causa de la Covid, l’acció es va adaptar a les 
circumstàncies i en un format més senzill.

Per iniciativa del CI (curs 19-20), hi va haver dos 
tipus de guarniments. Per una banda, es va con-
vidar la població a donar aquells que ja no feien 
servir i, gràcies a la col·laboració, es va fer una 
gran recollida. Per altra banda, hi va haver els ela-
borats pel Casal de la Gent Gran el 2019,  i també 
de nova creació i restaurats pel CI a partir d’uns 
tallers que s’organitzen cada any. 

El motiu d’aquesta acció és convidar tota la co-
munitat a reunir-se per engalanar el/s arbre/s. 
Des del CI ho entenen com una manera de tenir 
cura del poble i fer comunitat.

Consell d’Infants curs 2021-2022

Durant el curs 2021-2022, el Consell d’Infants 
de la Palma ha estat format per un grup reduït, 
a causa de la situació provocada per la pan-
dèmia, amb vocals de 13-14 anys; no obstant, 
des de la seva voluntarietat, van continuar les 
trobades per donar continuïtat al projecte en-
gegat per a la millora del municipi. 

L’organització de les trobades, seguint amb 
l’estratègia de l’any anterior, es va pactar, ses-
sió a sessió, segons la disponibilitat de les vo-
cals. Enguany s’han dut a terme 12 sessions, 
amb un alt percentatge de participació i im-
plicació. 

Les trobades han pogut ser majoritàriament 
presencials i, tot i les circumstàncies per la 
Covid, s’han dut a terme accions, tallers i acti-
vitats molt coherents amb la realitat del Con-
sell, com ara un vídeo promocional i l’acció 
de Nadal “Aquest any decorem els arbres” per 
fer visibilització del projecte, el cartell “Per 
Carnaval tot s’hi val”, on des d’una perspec-
tiva feminista s’ha reivindicat “Vesteix-te com 
vulguis”. 

També les membres, des de la seva visió i 
veu, van aportar idees per dur a terme a la 
Setmana Jove i van participar en el taller “Re-
lacions saludables a les xarxes” organitzat per 
l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament.
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Solidaritat i Cooperació
Tenim drets, teixim llibertats...

L’Àrea d’Internacional i de Cooperació de l’AMB va posar en marxa el 2017 aquest programa amb el pro-
pòsit de promoure el coneixement i la defensa dels drets  humans des dels municipis metropolitans. 

L’AMB i 10 municipis del territori (Begues, Corbera de Llobregat, 
la Palma de Cervelló, Montcada i Reixac, Montgat, Sant Adrià de 
Besòs, Sant Climent de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, 
Sant Vicenç dels Horts i Torrelles de Llobregat) han treballat per 
trobar complicitats comunes per promoure la consciència crítica 
i el compromís de la ciutadania envers les desigualtats, els drets 
humans i els conflictes globals per a la transformació social. 

La Palma va organitzar durant el 2022 un taller amb el Casal de 
la Gent Gran i va ser present, el 21 de maig, a l’acte que es va dur 
a terme a la plaça del Rei en contra dels conflictes armats i la vulneració dels drets humans, amb la 
participació de refugiats d’Ucraïna, Síria i l’Afganistan.

Festa x la Solidaritat 2022
El 5 de novembre de 2022 es va celebrar la 10a 
edició de la Festa x la Solidaritat a la Palma, una 
activitat promoguda per la Regidoria de Solida-
ritat i la Regidoria de Joventut, juntament amb 
el suport de la Diputació de Barcelona i la par-
ticipació d’entitats, col·lectius municipals i joves. 
La festa es va fer a la plaça Cervantes, on, du-
rant tot el matí, hi va haver jocs de fusta per als 
infants, un teatre participatiu amb Les Mireies, 
l’espectacle L’ocell de la felicitat, amb Cosmoc, i 

la magnífica actuació musical de JofrE.

En aquesta edició es va recuperar la participació de l’Oficina de Català de la Palma, que va oferir una 
mostra gastronòmica dels diferents països dels alumnes del curs Bàsic. Vam poder comptar també amb 
la col·laboració de l’AJLP, l’esplai Peti ki Peti, Rafamans Solidària i el Punt Jove La Palma.

Volem agrair la participació desinteressada de totes les entitats, col·lectius, alumnes i joves, ja que són 
una part fonamental d’activitats participatives, culturals, educatives i solidàries com aquesta.

Campanya: Dia Internacional de la Pau

L’Ajuntament de la Palma es va sumar a la commemoració del Dia Internacional de la Pau amb una 
iniciativa de comunicació que es va iniciar el 21 de setembre, Dia Internacional de la Pau, fins al 26 de 
setembre, Dia Internacional per l’Eliminació de les Armes Nuclears. 

Aquesta iniciativa ve de la Xarxa d’Alcaldes i 
Alcaldesses per la Pau, i es vol posar en va-
lor el paper dels municipis i de la perspectiva 
local en la construcció de pau; des del propi 
territori fins al món.  El lema de la campanya 
és “La pau al món comença aquí: a les ciu-
tats i els pobles”.

Amb l’adhesió a aquesta campanya es vol 
posar en valor la tasca de la Regidoria de So-
lidaritat de l’Ajuntament de la Palma i posar 
en relleu accions que tenen en compte els 
drets humans, com ara Festa x la Solidaritat, 
entre d’altres.
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Ocupació
Servei Local d’Ocupació

El Servei Local d’Ocupació és un servei públic i gratuït que els ajuntaments ofereixen a la ciutadania 
per informar, assessorar i gestionar aspectes relacionats amb l’ocupació.

Per a les persones:
   Informació general sobre ocupació
   Orientació laboral personalitzada
   Selecció d’ofertes de treball adequades al perfil professional
   Formació
   Borsa de treball
   Assessorament individualitzat:

 � Assessorament i orientació en recerca de feina
 � Seguiment i actualització de dades curriculars
 � Millores laborals
 � Resolució de dubtes

Per a l’empresa:
   Recerca de candidats/es per a llocs de treball
   Difusió de les ofertes de treball

HORARI: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h (cal demanar cita prèvia)

AULA PASCUAL OLLÉ - Punt Tic C/ Sant Jordi, 1 Tel.: 93 672 20 64 c/e: masrmn@diba.cat

Tots els dimecres al matí, de 10 a 13 h, s’ofereix el servei Club Feina que inclou:

   Suport personalitzat
   Recursos i eines per trobar feina

Programa de suport per a la inserció laboral

Durant aquest 2022, l’Ajuntament de la Palma de Cervelló ha participat en la convocatòria del pro-
grama “Treball i Formació” de suport per a l’ocupació, subvencionat pel SOC i amb la col·laboració del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat.

El programa es treballa amb el suport i la col·laboració del Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament 
de la Palma i es tracta de fer contractacions temporals per a la inserció i formació de persones a l’atur.

Dins d’aquest programa s’han realitzat tres contractacions d’un any de durada i els perfils contractats 
han estat els següents:

Dins la línia MG45, s’ha contractat una auxiliar administrativa per a suport als SSBB; dins la línia PANP, 
s’ha contractat un agent cívic i, dins la línia PRGC, s’ha contractat una auxiliar administrativa per donar 
suport a l’oficina de la Policia Local.

Promoció Econòmica
Plans d’ocupació AMB i DIPUTACIÓ

Actualment tenim actius dos plans d’ocupació: una persona en un pla de la Diputació (auxiliar admi-
nistrativa) i dues persones en un pla de l’AMB (peó de brigada i auxiliar administrativa).

Són plans que afavoreixen l’ocupació en col·lectius vulnerables i tenen una durada aproximada d’un 
any.

Subvencions extraordinària per a comerços i serveis

Durant la pandèmia es van obrir unes bases per a la concessió d’uns ajuts als comerços i empreses del 
municipi. Es van repartir 22.222,40 € (555,56 € per al comerç o empresa que complien els requisits).
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Joventut
La Sala d’estudi-reforç escolar 

Es un projecte previst en el PLJ i que s’ha impul-
sat des de la Regidoria de Joventut de l’Ajunta-
ment de la Palma.  

El projecte preveu l’acompanyament a l’estudi i 
suport en l’adquisició d’hàbits organitzatius i de 
realització de les tasques acadèmiques, amb 
l’objectiu d’incentivar la motivació i reduir el fra-
càs escolar dels joves, entre d’altres.

D’aquesta manera, es dinamitza l’espai per a 
aquells adolescents i joves que:

   Per una banda, volen utilitzar l’espai com a 
sala d’estudi.

   Per altra banda, per a aquells joves que, a 
l’hora d’estudiar, necessiten un acompan-
yament, poder comptar amb un suport 
acadèmic i educatiu per part d’un dinamit-
zador/a. No són classes particulars.

Aquest 2022 es torna a l’atenció presencial des-
prés de l’època de pandèmia, on es va continuar 
oferint l’acompanyament en casos puntuals de 
manera telemàtica.

Horari: a concretar amb el servei

Edats:  cicle superior de primària i ESO

El Punt d’Informació Jove compta també amb 
altres serveis a l’abast dels joves: 

   Assessoria jove
   Programa d’activitats, tallers i concursos
   Punt TIC, amb internet i wifi gratuït
   Antena jove d’ocupació
   Tauler d’anuncis
   Suport a entitats

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

Concurs de fotografia jove 
“La foto de l’estiu 2022”

L’any 2011 va engegar aquest concurs de fo-
tografia jove des del Punt Jove la Palma. És un 
concurs on el component creatiu i espontani 
hi té molt a veure, ja que els i les joves poden 
presentar fotografies de les seves pròpies expe-
riències de l’estiu emmarcades amb els ítems 
de l’amistat, la sostenibilitat, la natura i les emo-
cions, entre d’altres.

En aquesta 12a edició s’han rebut sis fotografies i 
els premis s’han establert de la següent manera:

Premi del jurat: 100 €. Ha estat per a la fotografia 
“L’equilibri és en la natura”, de Marcel Andrés.

Premi a la foto més votada via Instagram: 75 €. 
Ha estat per a la fotografia “L’esplai”, d’Íngrid 
Tena.



8

Pla Local de Joventut

El 26 de maig de 2022 es va aprovar el PLJ 2021-
2025, seguint una línia continuista sobre la base 
de les característiques del municipi i els recur-
sos disponibles.

 � En aquest nou PLJ s’han incorporat els pro-
jectes:

 � Parc de Cal·listènia, que està previst per al 
2023.

 � Programa d’informació i acompanyament. 
Anteriorment, només incloïa la informació. 
Enguany s’hi ha afegit l’acompanyament 
com a eina clau per donar suport als joves 
tenint-ne en compte les necessitats i la si-
tuació post-pandèmica.

 � Facebook i Instagram del Punt Jove. Ante-
riorment només tenia la xarxa social Face-
book. Sabem que la xarxa social Instagram 
és molt més seguida i utilitzada pels joves 
i, per aquest motiu, s’ha obert aquesta nova 
xarxa social d’informació i comunicació.

El PLJ és un document públic que analitza les 
necessitats juvenils per tal de marcar les vies 
d’actuació més adequades per als joves i po-
der planificar les polítiques de joventut tenint en 
compte els diferents aspectes de la vida del jove 
(educació, cultura, salut, habitatge, feina, oci...).  

Setmana Jove 2022

Del 26 d’abril al 7 de maig de 2022 es va celebrar 
la 10a edició de la Setmana Jove a la Palma, una 
proposta propiciada per la Regidoria de Joventut 
de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, amb la 
col·laboració d’altres regidories i amb el suport 
de la Diputació de Barcelona, l’AMB, el Consell 
Comarcal i l’Agència Catalana de la Joventut de 
la Generalitat de Catalunya. 

Aquesta proposta va ser el resultat de la volun-
tat de l’Ajuntament de promoure la participació 
juvenil des d’un vessant solidari, lúdic, cultural, 
educatiu i de promoció de la salut, entre d’altres.

En aquesta edició s’han fet tallers sobre cultu-
ra de la pau, drets ambientals, amb el programa 
“Tenim drets, teixim llibertats” de l’AMB, i també 
de recerca de feina. 

L’Ajuntament es va adherir a la campanya Let’s 
Clean Up amb una acció al al Torrent de Santa 
Rita i va fer promoció de l’exposició “Pren el con-
trol de qui ets a internet”.

Igualtat
7a Cursa de la Dona

El diumenge 13 de novembre es va fer la 7a Cursa de la Dona a la Palma. No es va poder fer en les 
dates habituals a causa de les restriccions per la pandèmia.

Enguany s’hi han inscrit un total de 308 persones (273 dones i 35 homes). La persona més gran tenia 
76 anys i la més jove, 3. La cursa es va desenvolupar a la font del Marge, on es va donar la sortida a les 
5 proves, per edats, de 250, 500, 750, 1.000 i 5.000 metres.

Entitats com l’ACEP, el Club de Vòlei, el Club de Pa-
tinatge de la Palma i l’esplai Peti Ki Peti van col·labo-
rar en el bon funcionament dels actes. Durant tot el 
matí hi va haver servei de bar. El grup de batucada 
Mais Ki Samba va amenitzar l’activitat amb les seves 
percussions.

Un cop acabades les curses es va procedir a l’entre-
ga de premis als primers classificats.

La cursa, que va ser tot un èxit, va estar organitzada 
per les regidories d’Igualtat i d’Esports.
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Comunicació
Xarxes socials

L’Ajuntament de la Palma ha fet una aposta decidida per comunicar-se amb la ciutadania a través 
de les xarxes socials. 

La capacitat que tenen per apropar l’administració a la població ajuda a informar de manera trans-
parent dels temes més rellevants i d’interès general.

Per aquest motiu, l’Ajuntament és present a Facebook, 
Twitter, Instagram i YouTube, a més a més d’un canal 
per subscriure’s a les notícies a la pàgina web. L’abril 
de 2020, es van activar dos canals d’informació nous a 
través de les aplicacions de WhatsApp i Telegram, que 
van tenir molt bona acollida i, durant la pandèmia, van 
ser un magnífic canal d’informació. Des de l’activació 
d’aquests canals s’han enviat més de 900 notificacions 
fins al dia d’avui.

Tancament de La Palma TV

El mes d’agost passat, l’empresa Cellnex Telecom, que és l’encarregada de l’explotació i el manteni-
ment dels centres de difusió de la TDT, va demanar a l’Ajuntament de la Palma que tanqués l’emis-
sor de La Palma TV, ja que el canal per on s’envia el senyal al poble interfereix el desenvolupament 
dels nous canals 5G de telefonia. 

La comunicació va ser l’11 d’agost, però l’Ajuntament va demanar que permetessin emetre fins al 16 
d’agost per poder avisar els usuaris.

Tot i les dificultats i els inconvenients, el consistori està treballant per buscar alguna alternativa que 
faci possible restablir les emissions. 

Cal recordar que es poden continuar veient les notícies de la Palma al canal de YouTube de l’Ajunta-
ment: https://www.youtube.com/ajlapalma. 

Turisme
S’ha fet la col·locació i senyalització de 
cartells Muntanyes del Baix.

S’han col·locat nous indicadors de ca-
mins i senders.

Aplicació Natura Local
A través d’una subvenció de la Dipu-
tació i per atraure visitants al nostre 
municipi, hem marcat un recorregut 
que ressegueix els indrets que surten 
al llibre Els secrets de la Palma i així, 
mitjançant una aplicació (Natura Local) 
que fomenta el descobriment de tot 
Catalunya, apropem al visitant el nos-
tre municipi i els seus secrets.

Acompanya a la Rita i en Joan en la 
seva aventura.
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Cultura
Presentació de llibres

Malgrat el temps de pandèmia, l’efervescència i 
la producció d’escriptors/es locals ha continuat 
i se n’han pogut presentar les noves obres amb 
el suport de la Regidoria de Cultura de l’Ajunta-
ment. I s’han obert també les portes a autors/es 
de pobles veïns.

Així, el 21 de juny de 2021, es va presentar el nou 
treball de Jorge Gamero, Tòquio al cor, a la Bi-
blioteca Municipal, així com el llibre Sota la llum 
del mar, de la molinenca Espe Pons, que ho va 
fer el 21 de gener de 2022, també a la Biblioteca.

El 21 de març d’aquest any, es va presentar l’últim 
poemari de Jordi Roig, Els dits d’una setmana, al 
teatre de l’Aliança Palmarenca, i el 22 d’abril, al 
mateix teatre, Gaia, la darrera novel·la de Juan 
Carlos Jiménez.

El 29 d’abril es va presentar el llibre Clamor per 
Lluís Pascual Roca, escrit per les seves netes 
Esther Badosa, Montse Pascual, Gemma Ràfols 
i Marta Rovira, al teatre de l’Aliança Palmarenca.

Cicle de cinema Gaudí

L’Acadèmia del Cinema Català, la Societat 
Aliança Palmarenca i l’Ajuntament de la Palma 
han signat un conveni de col·laboració per tal 
que el nostre municipi es beneficiï del visionat 
de les pel·lícules catalanes més actuals. Aquest 
conveni es va signar a l’abril de 2021 i la primera 
projecció es va fer al setembre d’aquest any.

Sota el nom de 
“Cicle Gaudí”, 
l’Acadèmia por-
tarà mensual-
ment diferents 
títols recents i re-
coneguts del ci-
nema català a diverses localitats de Catalunya.

El projecte del Cicle Gaudí suposa la projecció, 
dins de cada temporada anual, d’un total de deu 
pel·lícules catalanes, a raó d’un títol cada mes, 
exceptuant juliol i agost. Aquestes projeccions 
es fan al teatre de l’Aliança Palmarenca.

Durant aquest temps s’han pogut projectar pel·lí-
cules de primer nivell i sovint premiades com ara 
Chavalas, Mediterráneo o Alcarràs.

Tècnic de Cultura i Bibliotecari

Un cop finalitzat el concurs per a l’ocupació del 
lloc de treball de tècnic de Cultura i bibliotecari, 
la Biblioteca Municipal torna a obrir les portes a 
partir del dilluns 21 de novembre. 

El nou horari de la Biblioteca serà de dilluns a 
divendres, de 16 a 20 hores.

10è festival La Cultura Va a la Font

El segon cap de setmana de juliol es va fer la desena edició del festival La Cultura Va a la Font. 

El divendres 8, hi va haver el recital de poesia a la font de Santa Rita amb tres poetes de primer nivell: 
Anna Gual, Marta Pérez Sierra i Francesc Parcerisas; el dissabte 9, un fantàstic concert de Mireia Vives 
i Borja Penalba a la font del Marge i, per acabar, el diumenge 10, l’actuació del grup gallec The Láka-
zans, també a la font del Marge. A tots els actes hi va haver servei de bar.

Aquest any ha estat molt especial, primer, pel fet d’arribar als 10 anys de festival, segon, per la qualitat dels ar-
tistes que hi han intervingut i, tercer, perquè l’afluència de públic ha estat molt superior a la dels darrers anys.

L’Ajuntament de la Palma, amb la voluntat de potenciar la cultura, ha fet un esforç considerable per 
poder tirar endavant un festival que té la voluntat d’apropar la cultura a la natura del nostre poble. 
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Normalització lingüística
Oficina de Català de la Palma

L’Oficina de Català de la Palma forma part del Centre de Normalització Lingüística de Ca n’Ametller, 
del Consorci per a la Normalització Lingüística, ens públic creat per la Generalitat de Catalunya.  Té 
com a objectiu principal promoure l’extensió de l’ús i el coneixement del català en l’àmbit local i bàsi-
cament entre la població adulta.

Les classes de català per a adults del CPNL s’imparteixen des del 1970, i l’Ajuntament de la Palma s’hi 
va adherir l’any 1998.

L’Oficina de Català engloba tres àmbits d’actuació: l’ensenyament, la dinamització i l’assessorament 
lingüístic.

   Pel que fa a l’ensenyament, s’organitzen cursos generals de català per a majors de 16 anys de 
nivells Inicial (nivell A1), Bàsic (nivell A2), Elemental (nivell B1), Intermedi (nivell B2) i Suficiència 
(nivell C1), tots amb titulació oficial. 

   Pel que fa a la dinamització, l’activitat més popular és el Voluntariat per la llengua, amb la crea-
ció de parelles lingüístiques (un aprenent i un voluntari). Per altra banda, hi ha els establiments 
col·laboradors, que adquireixen el compromís d’adreçar-se a la clientela en català. 

   També es fa un servei d’assessorament lingüístic gratuït (revisió de textos breus) a la població, 
particulars, botigues i establiments comercials, empreses, associacions i entitats. 

Contacte:

 � Horari d’atenció al públic: dilluns i dimecres, de 12 a 13 h. La 
resta de dies, podeu trucar al mòbil, enviar un WhatsApp o 
un correu.

 � Adreça: Ajuntament de la Palma (c. Sant Cristòfol, s/n)
 � Telèfon: 634 757 326
 � C/e: lapalma@cpnl.cat
 � Web: www.cpnl.cat/xarxa/cnlcanametller

El director del Centre de Normalització Lingüística Ca n’Ametller visita els alumnes 
del Bàsic 1 de la Palma de Cervelló

Els alumnes del curs Bàsic 1 comencen a practicar els coneixements adquirits i es presenten al direc-
tor en català

Un cop començats els nous cursos de català per a adults d’aquest setembre, els alumnes del nivell 
Bàsic 1 de la Palma de Cervelló han rebut la visita del director del Centre de Normalització Lingüística 
Ca n’Ametller, Marc Piera, del Consorci per a la Normalització Lingüística.

Els alumnes ja havien acabat la primera unitat del curs, la presentació (com em dic, on visc, d’on soc...) 
i la visita els ha servit per posar en pràctica els coneixements adquirits amb algú que no és la seva 
professora i per poder mantenir una conversa amena. De manera divertida i informal, l’aula s’ha aca-

bat convertint en una situació real de la vida 
quotidiana.

El director els ha explicat la quantitat de gent 
de tot el territori que, com ells, comencen a 
aprendre català. S’ha interessat per tots i ca-
dascun dels alumnes i els ha encoratjat a se-
guir amb aquest aprenentatge i a practicar-lo, 
tant a dins com a fora de l’aula.

La rebuda per part de l’alumnat ha estat molt 
positiva i han estat molt contents i il·lusionats 
de veure que poden aplicar a la vida real la 
teoria adquirida a classe.
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Gent Gran
Atenció a la gent gran amb especial 
vulnerabilitat

Vivim temps de grans desigualtats socials i 
econòmiques, que estan obligant les adminis-
tracions públiques a fer polítiques per a aquests 
grups de persones que ho estan patint. Un dels 
col·lectius més vulnerables en aquest sentit són 
les persones grans i, de fet, la pandèmia així ho 
ha posat de manifest. La soledat no volguda, vis-
cuda per moltes persones grans durant la pan-
dèmia, ha generat que moltes empitjoressin la 
salut mental i física. 

Des dels Serveis Socials de l’Ajuntament ho 
hem constatat, ja que s’ha incrementat l’atenció 
a persones grans en risc de vulnerabilitat. El fet 
que la Palma sigui un poble petit permet de-
tectar més fàcilment casos de vulnerabilitat en 
les persones grans, ja sigui a través del CAP, les 
treballadores familiars, la policia o la dinamitza-
dora.  A partir d’aquí s’analitza la situació en més 
profunditat i es busquen tots els serveis i ajuts 
que ofereix l’Ajuntament, la Diputació i la Gene-
ralitat. 

Gràcies, “Bon dia “ 

Sabem que utilitzar el mòbil en excés pot ser 
perjudicial per a la salut, i que estar tot el dia pen-
dents dels missatges pot crear addicció. L’accés 
al mòbil per part de la gent gran i la manera com 
el fan servir ha suposat també un canvi en el ti-
pus de comunicació que estableixen entre ells. 
El fet de poder estar connectat al grup tot el dia 
i rebre fotos i missatges ha suposat per a moltes 
persones que viuen solen sentir-se acompan-
yades. Poder escriure i rebre un “bon dia” o un 
“bona nit” té un sentit de companyia i de sen-
tir-se escoltat que valoren moltíssim. El fet de 
poder rebre fotos dels fills o dels nets esdevé 
també molt important per sentir-se comunicat 
amb la família. 

Actualment, és una via de comunicació amb les 
persones grans molt utilitzat i que cal tenir en 
compte i, sobretot, respectar. 

Reobertura de les activitats per a la gent 
gran

Ja ha passat un temps des de la pandèmia i les 
activitats que s’organitzen per a les persones 
grans ja han tornat a la normalitat, amb alguns 
canvis. El més important és que s’ha potenciat 
l’espai de la font del Marge com un lloc a l’ai-
re lliure on els beneficis de fer activitat física es 
multipliquen i el contacte amb la natura millo-
ra la salut en tots els sentits. Fins al punt que, 
actualment, l’activitat de moviment i música es 
realitza a la font del Marge la major part de l’any; 
només es fa al Casal els dies i mesos de més 
fred. 

També des del Casal s’han programat una sèrie 
d’excursions que es fan al llar de l’any, així com 
xerrades d’interès com la que es va fer durant 
la Setmana de la Gent Gran amb el lema “Quins 
són els meus drets al final de la vida?”

Un altre canvi que ha propiciat la pandèmia és 
l’increment de l’ús de les noves tecnologies en 
les persones grans i la necessitat de potenciar 
activitats que els permetin accedir i aprendre’n 
l’ús. En aquest sentit, des del Casal de la Gent 
Gran, es duen a terme tallers d’informàtica per a 
tots els nivells i es resol qualsevol dubte de mò-
bil, tauleta o ordinador.

L’any 2021 es va realitzar un vídeo d’homenatge 
a la Gent Gran en col·laboració amb la regido-
ria de Comunicació, que es va projectar duran la 
Festa X la Solidaritat.
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Noves tecnologies
Millores d’equipaments informàtics
Atenent la constant digitalització de l’administració i l’imparable avenç de la tecnologia, les ofi-
cines de l’Ajuntament s’equiparan, abans de finalitzar l’any i mitjançant una subvenció específica 
per adquisició de material informàtic, amb cinc ordinadors nous. També s’ha renovat el servidor 
central i s’han actualitzat alguns dels equips informàtics de què ja disposàvem, ampliant-ne la 
memòria RAM i dotant-ne alguns amb una segona pantalla. S’han prioritzat els llocs de treball 
que més ho han requerit.

Millores de la Sala de Plens
S’ha contractat un rènting per implementar la VideoActa a la sala de plens de l’Ajuntament. Amb 
aquest nou sistema de gestió documental, es podran elaborar i gestionar les actes i els vídeos 
dels plens municipals celebrats a l’Ajuntament i donar plena validesa legal de les sessions amb 
la signatura digital. Amb la VideoActa, també millorarà la qualitat de la imatge i el so de les gra-
vacions i emissions en directe dels plens, gràcies a la instal·lació d’una videocàmera i de micrò-
fons nous. També s’inclou en el contracte de rènting la instal·lació d’un projector i una pantalla 
de cortina per a la sala de plens.

Salut
Els CAP de Corbera i la Palma de Cervelló ofereixen sessions en línia a famílies i edu-
cadors 

L’Equip d’Atenció Primària Corbera de Llobregat/la Palma de Cervelló té com a objectiu oferir el millor 
servei sanitari a les persones i a la comunitat de totes dues viles. 
Per tal d’oferir eines per gestionar les consultes i malalties dels infants, s’ofereixen noves vies per apro-
par-se a la comunitat. En les sessions en línia es van abordar els criteris de no assistència i informació de 
servei, i estan previstes més col·laboracions per a l’any que ve.

L’Equip d’Atenció Primària (EAP) Corbera de 
Llobregat/la Palma de Cervelló va fer el 7 de 
setembre una sessió en línia en què l’infer-
mer de pediatria Xavier Pérez Torner va revi-
sar les situacions de malestar o de patologia 
més freqüents entre els infants de les esco-
les bressol i l’etapa infantil de primària.

Des de l’EAP, estan molt satisfets d’aques-
ta primera experiència, que no acaba aquí, 
ja que hi ha previstes altres sessions en els 
propers mesos.

La voluntat, de cara al curs 2022-23, és in-
tensificar la col·laboració amb les llars d’in-
fants, les escoles de parvulari i d’educació 
primària i els instituts. 

.  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .  .  .

Recordem que el consultori de la Palma es-
tarà tancat des del dissabte 24/12/2022 fins 
al diumenge 8/1/2023, ambdós inclosos. 

L’atenció sanitària es farà al CAP de Corbera i 
els pacients identificats com a persones ate-
ses a domicili, rebran l’atenció que necessi-
tin des del CAP de Corbera, on concentra-
rem tots els nostres professionals.
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Urbanisme / Espai públic
Nou CAP a la plaça Cervantes

A instàncies del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en data 09/04/2020, l’òrgan pú-
blic de contractació Infraestructures de la Generalitat de Catalunya va convocar el concurs de projectes 
per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior direcció d’obra del nou Centre 
d’Atenció Primària de la Palma de Cervelló. Clau: CAP-18322, a la ubicació actual del Parc de Cervantes.

El jurat convocat per Infraestructures de la Generalitat va seleccionar l’estudi d’arquitectura de Stefano 
Cortellaro, arquitecte. L’acta del jurat aporta les següents consideracions sobre la proposta guanyadora:

1) Compliment del programa i qualitat funcional de la proposta:
La proposta preveu els locals i dependències consignades al programa funcional. 
Les àrees estan correctament ubicades i desenvolupades.
L’esquema de circulacions és clar, correctament vinculat a l’accés i diferenciant les àrees públiques 
de les àrees restringides, mitjançant l’accés pel centre de l’edifici.
2) Contextualització de la proposta:
L’accés a l’edifici per la part central es considera encertada. La mateixa volumetria de l’edifici ens in-
dica la posició de l’accés.
L’edifici es relaciona molt bé amb l’entorn amb una resposta formal clara i una façana encertada que 
fa referència a la memòria del lloc, recordant el mur de pedra existent, amb el tractament del formigó.
3) Qualitat arquitectònica de la proposta:
La proposta aporta valors arquitectònics notables amb una imatge exterior contundent, però amb 
matisos en el tractament de la façana, que hi aporten riquesa.
Es generen espais interiors agradables amb el posicionament de les consultes a carrer i amb la incor-
poració de patis que aporten llum natural a l’interior.
4) Sostenibilitat de la proposta:
Recorreguts de circulació ben resolts, distància entre àrees adequada i aprofitament correcte de la 
superfície.
Aporta estratègies passives encaminades a la reducció de la despesa energètica.
5) Economia de la proposta:
Proposta adequada als requisits de l’encàrrec.
Es proposen materials i solucions constructives adequades tècnicament i econòmica.

Actualment, s’està acabant el projecte executiu i els Serveis Tècnics de l’Ajuntament s’han reunit periò-
dicament amb els representants del Departament de Salut i l’arquitecte redactor, per tal de verificar la 
idoneïtat de la proposta per als interessos del municipi.

Segons ha comunicat el Departament de Salut, està previst que les obres del nou CAP comencin al mes 
de juny de 2023, amb una durada prevista de 15 mesos. 

El pressupost d’execució del nou edifici és d’1.599.249,45 € i serà íntegrament assumit pel Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya.
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Projectes del Camí escolar a l’escola el Solell i a la llar d’infants

El projecte del “Camí escolar al Solell” està subvencionat íntegrament per la Diputació de Barce-
lona dins de la línia 1 del Programa General d’Inversions (PGI) amb un import de 272.308,12 €, iva 
inclòs. El projecte del “Camí escolar a la llar d’infants municipal” està subvencionat íntegrament 
pel Consell Comarcal del Baix Llobregat amb un import total de 122.231,00 €, iva inclòs, dins del 
Programa Comarcal d’Inversions (PRI). 

L’àmbit d’actuació dels dos projectes que formen el camí escolar a la Palma de Cervelló culmi-
na l’estratègia d’ordenació de la xarxa d’espai públic del municipi que s’està duent a terme des 
dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament en els darrers 15 anys. Aquesta xarxa d’espai públic es troba 
vertebrada per dues connexions principals: la xarxa d’espais lliures i la xarxa d’interconnexió dels 
equipaments públics.

Per tant, el camí escolar entre l’escola El Solell i la llar d’infants municipal El Patufet no s’ha d’en-
tendre només com una via d’accés a les escoles per als infants i els seus familiars, sinó que es-
devindrà un vector d’unió entre els següents equipaments: escola El Solell / camp de futbol / 
parc Espígol / llar d’infants Cucafera / piscina municipal / poliesportiu municipal / llar d’infants 
municipal.

En aquest important projecte va participar des d’un inici la comunitat educativa i el Consell d’In-
fants. S’ha disposat d’un estudi previ redactat per la Diputació de Barcelona, gràcies al qual es va 
impulsar i consolidar aquesta proposta.

Les actuacions previstes en l’àmbit del camí escolar s’integraran a la xarxa de carrers del municipi 
i potenciaran l’accessibilitat per als vianants, siguin usuaris de l’escola o qualsevol altre ciutadà.

Es tracta d’un projecte per a tots els ciutadans, siguin adults o infants, vianants o conductors. El 
projecte s’ha redactat des d’un punt de vista tècnic i territorial, és a dir, que és una actuació pre-
vista i meditada tenint en compte les característiques de tot l’entorn afectat.

Aquest projecte es basa en una redistribució més equilibrada de l’espai públic i, per tant, apa-
reixeran canvis en la secció actual dels carrers. Es guanyarà espai per a vianants i afectarà places 
d’aparcament existents. 

A tots els municipis de Catalunya s’estan emprenent accions similars. Els canvis poden generar 
desconfiança, però això no ens ha d’impedir plantejar-los i executar-los.

Recordem que l’espai públic és de tots i comença allà on acaba la propietat privada.

Camí escolar al Solell

Camí escolar a la llar d’infants municipal
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Millores a la Biblioteca Municipal

L’Ajuntament de la Palma s’ha acollit a la sub-
venció “Reforma, manteniment i millora d’equi-
paments culturals locals” de la Diputació de Bar-
celona, per tal d’executar un conjunt de millores 
a l’edifici de la Biblioteca Municipal. 

Algunes millores s’han dut a terme durant el da-
rrer trimestre de l’any 2021 i primer trimestre del 
2022. Són les següents:

Renovació del sistema de climatització de l’edi-
fici; millora de l’aïllament tèrmic i substitució de 
les teules de la coberta; col·locació de mosqui-
teres integrades a les fusteries d’alumini, i ad-
quisició d’un mobiliari expositor per a les noves 
incorporacions de llibres i revistes. 

La intervenció té un import total de 43.973,02 €, 
iva inclòs, i està íntegrament subvencionada per 
la Diputació de Barcelona.

Obres de millora al camí Estret

Durant l’any 2022 i 2023, la Diputació de Barce-
lona ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció de 
32.323 €, iva inclòs, dins del Programa Sectorial 
de millora dels camins municipals. Aquest im-
port es dividirà entre totes dues anualitats. 

El camí que es millorarà serà el del camí Estret, 
en el tram que va des del cementiri parroquial fins 
més enllà del parc de l’Ermita del Pla de Sant Joan.

L’actuació consistirà en el reperfilat i millora de 
la planimetria, i l’aplicació de l’acabat superficial 
anomenat “Terrasolid”, que consisteix en un con-
junt format per una barreja de sauló i ciment que 
garanteix un acabat igual a l’existent actualment, 
però amb una duresa molt més elevada i amb 
resistència al pas d’aigua d’escorrentia pluvial. 

Aquest acabat ja es va aplicar al camí de l’Obaga 
amb uns resultats excel·lents.

Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat

Gràcies a dues subvencions, una de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’altra de la Diputació de Bar-
celona, es preveu renovar tot l’enllumenat públic del municipi i canviar tots els pàmpols de descàrre-
ga per lluminària amb tecnologia led. 

Alhora, s’aprofitarà per actualitzar i arranjar els efectes de baixa tensió que té corresponents el Depar-
tament d’Indústria. 

Plaques fotovoltaiques

S’ha previst la implantació de plaques d’ener-
gia solar fotovoltaica al poliesportiu Primer 
d’Octubre. Serà una fotovoltaica de 20 kilowa-
tts per autoconsum del mateix pavelló i com-
pensació d’excedents. 

Aquesta millora permetrà optimitzar la despe-
sa energètica.

Urbanisme / Espai públic
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Governació
La mobilitat de vehicles i persones a la Palma

La càmera instal·lada a la cruïlla de l’avinguda de Catalunya amb el carrer Sant Isidre controla els 
aforaments dels vehicles que circulen per la BV-2421, tant en sentit N-340, com en sentit Corbera. En 
aquest punt de control es comptabilitza una mitjana de 17.000 vehicles en tots dos sentits de circu-
lació, dels quals aproximadament el 50% són de baixada a la 340, i la resta són de pujada en sentit 
Corbera

Les hores amb més afluència de vehicles en sentit 
baixada són de 6 del matí a 9 hores, que baixen un volum 
d’uns 3.000 vehicles. Les hores amb més afluència de 
trànsit en sentit Corbera és de 17 a 20 hores, que donen 
un volum de 3.300 vehicles. De novembre de 2019 a no-
vembre de 2022, es nota una reducció del trànsit d’uns 
2.500 vehicles diaris.

Es recomana tenir en compte, a l’hora de circular per la 
carretera, aquests aforaments i les possibles retencions 
que es generen dintre de les franges horàries descrites 
anteriorment.

En la reducció del volum de trànsit de vehicles ha pesat 
molt l’augment de línies d’Autocorb, amb l’ampliació de 
freqüències de pas que, en el dia d’avui, són d’un total de 
176 autobusos, en tots dos sentits de la marxa.

L’augment del volum d’usuaris que fan servir aquestes lí-
nies que cobreix Autocorb, a novembre de 2022, en dies 
feiners s’incrementa i dona servei a uns 5.000 viatgers. 
Això suposa un increment significatiu amb el d’abans de 
la pandèmia.

Hi ha diversos factors en el creixement significatiu dels usuaris del transport públic. Els més desta-
cables serien el bon servei i fiabilitat que ofereixen aquestes línies, la puntualitat, la instauració de 
la reducció del preu per viatge en obtenir la targeta multiviatges, l’oferta de destins, amb diverses 
combinacions de transports públics, l’augment del cost del combustible i el control de les zones de 
baixes emissions que va instaurar Barcelona i altres municipis de l’Àrea Metropolitana on s’ha restringit 
la lliure circulació de vehicles més antics.

Accidentalitat i problemàtica dels porcs senglars

Pel que fa al volum d’accidents al terme de la Palma de Cer-
velló de gener a 1 de novembre de 2022, la patrulla de la 
Policia Local ha assistit 56 accidents, la majoria a la carretera 
BV-2421.

A la carretera, pel que fa als accidents on s’han vist implicats 
porcs senglars, hem constatat un total de 28 intervencions, 
de forma directa (vehicles identificats, 9) i indirecta (porcs 
senglars morts al voral, 10 i ferits greus, 9).

A part d’aquestes actuacions, hem intervingut en 48 ocasions 
dins aquest període de temps on els porcs senglars han oca-
sionat desperfectes, brutícia o perill per al trànsit rodat.

Cal recordar, en aquest sentit, que les ordenances muni-
cipals preveuen la prohibició de donar menjar a qualsevol 
animal del carrer, per problemes d’insalubritat, higiene i per 
evitar que es converteixi en una plaga o fomentar colònies 
incontrolades. 
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Esports
Aposta pel manteniment de les activitats esportives durant la pandèmia

Durant la pandèmia, l’Ajuntament va apos-
tar per mantenir les activitats esportives i 
les instal·lacions obertes, sempre seguint 
les pautes d’aforament, distàncies i pre-
venció que marcava el Procicat en cada 
moment. Tant per les activitats de les en-
titats, com de piscina i les activitats per als 
abonats a la instal·lació.

Obertura del camp de 
futbol durant l’estiu

Aquest estiu s’ha obert el camp de fut-
bol totes les tardes de juliol, de  17 a 21 h, 
amb un aforament d’entre 40-50 persones 
al dia. Es va apostar per tenir un conserge 
present al camp durant totes les hores d’obertura i així poder fer el control d’aforament i evitar un mal 
ús de la instal·lació.

Canvi d’hàbits esportius

Actualment hem experimentat un canvi d’hà-
bits a les instal·lacions esportives quant als 
abonats: hem incrementat molt el nombre 
d’abonats en edats molt joves i en públic fe-
mení i, per contra, hem baixat en gent gran.

Creiem que la pandèmia ha fet que la gent 
descobrís l’entorn natural que té la Palma per 
fer activitat física i, per contra, el “boom” en les 
xarxes socials pel que fa a entrenament i culte 
al cos ha fet que els joves vinguin en massa a 
la sala de fitnes.

Campió de Catalunya de Pàdel

L’esportista palmarenc Arnau Martorell Dorado 
s’ha proclamat campió de Catalunya de Pàdel, en 
la categoria de Cadet Masculí, fent parella amb 
Marcel Font.

El Campionat de Catalunya d’enguany, organitzat 
per la Federació Catalana de Pàdel, s’ha celebrat 
al Barberà Pàdel Indoor, on s’ha posat de manifest 
l’alt nivell i la progressió del planter del nostre país.

El president de la FCP, Felip Ródenas, juntament 
amb el director general de la FCP, Albert Nogueras, 
la directora esportiva de la FCP, Meritxell Ibáñez, i 
la representant del BPI Montse Linares, han assistit 
a les finals i a l’entrega de trofeus d’un Campionat 
de Catalunya de Menors que, amb 284 parelles 
inscrites, ha deixat molt bon regust de boca entre 
els jugadors, jugadores, el club amfitrió i la FCP.
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Medi Ambient
Parc de l’ermita del Pla de Sant Joan

El Parc de l’ermita és un espai viu on constantment es fan millores, reformes de manteniment i activi-
tats que li donen el valor que li correspon.  

El Parc de l’ermita i el Camí Estret que dibuixa el límit nord del parc és l’entrada al Pla de Sant Joan, 
que, amb tota la grandària, els valors, els camins i corriols que el travessen, es converteix en un espai 
privilegiat, de gran bellesa i biodiversitat.

L’AMB és el gestor d’aquest espai i en fa el manteniment de manera periòdica. Les activitats més im-
portants són les que es fan els diumenges de tardor i de primavera, dins del programa de la Jugate-
cambiental. Diumenge rere diumenge es duen a terme tallers, observacions i descobriments del parc 
i del voltant. El jardí de plantes remeieres és una àrea de recollida i de descans on les olors i els colors 
ens fan fruir d’aquest espai. La zona de jocs infantils, amb elements totalment integrats a l’entorn, són 
força característics i adients per a la mainada. Les zones d’esbarjo de pícnic i de bancs són llocs que 
ens permeten gaudir amb tranquil·litat de l’entorn. 

També podem veure caixes niu durant tot l’any on els ocells petits, aus nocturnes i ratpenats hi crien. 
A l’hivern, quan les condicions meteorològiques són adverses, es poden observar diversitat d’animals 
alimentant-se de les menjadores. 

Des de l’AMB també s’organitzen activitats en l’horari escolar, com ara anellaments científics o abasti-
ment de fruita seca a les menjadores.   

El 2023 iniciarem unes visites guiades a l’ermita per a qui en vulgui conèixer l’interior i la memòria 
d’aquesta ermita quasi mil·lenària que forma part de la nostra història.

La masia de Can Mascaró

El Sr. Mascaró ha deixat en herència al poble de la Palma la masia de Can Mascaró.

En aquests moments, l’Ajuntament està gestionant i negociant amb els hereus del Sr. Joaquim Masca-
ró i el seu marmessor la recepció del llegat que el Sr. Mascaró ha deixat als veïns i veïnes de la Palma. 
L’àmbit de cessió de la finca de Can Mascaró correspon a part dels terrenys del voltant de la finca i tots 
els edificis que formen el conjunt de la masia de Can Mascaró, així com diversos objectes històrics. El 
total aproximat de la superfície de cessió és d’uns 66.000 m².

La finalitat d’aquest llegat és que l’Ajuntament destini la masia a museu, donat el valor històric de la 
propietat, i que reculli la història d’una família catalana. Per altra banda, es proposarà destinar la resta 
de la propietat per a usos de caràcter ambiental i agrícola.

El proper mandat serà una oportunitat única per convertir aquesta masia de referència en un espai de 
l’àmbit metropolità vinculat amb la història, l’agricultura i el medi ambient de la Palma i de la comarca. 
També s’està estudiant la continuació del camí de vianants de Can Vidal per fer-lo arribar a la masia 
de Can Mascaró i també al polígon de Can Mascaró.
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Des de la Regidoria de Medi Ambient hi ha una gran preocupació per la gestió de tota la massa fo-
restal, que ocupa més d’un 70% de la superfície total del municipi. En aquest àmbit s’han gestionat 5 
línies d’ajuts:

1. El Pla de Prevenció d’Incendis (PPI) és una subvenció que preveu el manteniment de la xarxa 
de camins municipals (un total de 13), que, distribuïts estratègicament en tot l’àmbit forestal, 
consolida una xarxa d’accés als boscos i facilita les actuacions dels serveis d’emergències en 
cas d’incendis o d’altres riscos naturals. L’objectiu d’aquest programa és el manteniment tant 
de la plataforma com de la secció del camí de tots els camins que formen part del pla. Aquest 
programa és de la Diputació de Barcelona i enguany és d’un import de 2.684 €, on l’Ajuntament 
es fa càrrec del 5%.

2. Som en el tràmit final de la subvenció per al manteniment i neteja de les franges perimetrals 
que envolten les zones urbanitzades. En aquesta ocasió, endreçarem la franja que envolta tot el 
nucli urbà des de la part oest de l’escola fins a arribar al Cementiri Parroquial. Aquesta subven-
ció també és de la Diputació de Barcelona, amb un import que ascendeix a 50.000 €, i del qual 
l’Ajuntament ha d’aportar el 5%.

3. La Diputació de Barcelona ha obert una nova línia de subvenció per a la gestió de la massa fo-
restal, en aquest cas privada, i ha proposat, per ordre de prioritats, una sèrie de zones forestals 
en tota la comarca. I ha triat una zona de la Palma. El projecte preveu la reducció de la densitat 
d’arbrat i l’estassada del sotabosc. L’obra la determina, redacta, licita i executa la mateixa Dipu-
tació, per un valor de 44.710 €. En aquests moments està en fase d’execució.

4. Des de l’AMB s’ha obert una nova línia de subvenció per als municipis de l’Àrea Metropolitana, 
el Programa Metropolità d’Actuacions de Gestió Forestal (PMAF), destinat a actuacions de man-
teniment per prevenir incendis forestals i per recuperar camins transitables. L’assignació per a la 
Palma és d’11.126 € i es durà a terme dins d’aquest mandat.

5. La Diputació de Barcelona ens ha concedit una subvenció bianual de 42.000 €, a repartir entre 
els exercicis 2022 i 2023, per pavimentar camins d’ús municipal i d’accés al medi natural. Aquest 
programa té per objectiu millorar-ne el trànsit rodat en cas de necessitat i, a la vegada, millorar 
l’accés per a persones amb dificultat de mobilitat. En aquest mandat, i en aquesta mateixa línia 
de subvenció, es va pavimentar el camí de Can Via, que transcorre al costat de la riera de Ra-
famans. En aquesta ocasió s’ha sol·licitat l’arranjament del camí Estret, amb la llargada del tram 
que ho permeti la subvenció.

Serveis socials
Els Serveis Socials de la Palma estem al servei de la ciutadania i contribuïm a fer que les persones i 
les famílies del nostre poble puguin viure amb el benestar més gran possible, durant totes les etapes 
de la vida.

Hi som al costat en moments vitals difícils, en moments de dificultats de relació, de criança, de manca 
d’autonomia o quan no és possible garantir les necessitats bàsiques. 

Prevenim i atenem situacions de risc, de desprotecció i de manca de cura en les situacions més vul-
nerables.

Treballem a partir de la relació i del vincle per millorar la confiança 
en les possibilitats de canvi, en les capacitats de les persones i a 
generar oportunitats que ajudin a viure amb qualitat i autonomia. 

Creiem que les relacions humanes i amb la comunitat són pode-
roses i tenen la capacitat de transformar i de generar benestar. Es-
tem molt connectats amb els recursos especialitzats, educatius i 
sanitaris del nostre poble. També amb les entitats socials del Baix 
Llobregat amb les quals compartim projectes i la voluntat de fer un 
poble més inclusiu i acollidor.

Som un equip expert en recursos i en relacions humanes, format 
per professionals del treball social, l’educació social i la gestió ad-
ministrativa.
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Breus
Visita de la consellera de la Generalitat Laura Vilagrà

El divendres 11 de novembre de 2022 va visitar l’Ajuntament de la Palma l’Honorable Senyora 
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, acompanyada del 
Senyor David Agustí Balart, director dels Serveis Territorials de la Presidència a Barcelona, i el Sen-
yor Joan Borràs Alborch, delegat territorial del govern de la Generalitat de Catalunya a Barcelona. 
La delegació va ser rebuda per l’alcalde de la Palma, el Senyor Xavier González, i els regidors Rosa 
Escobar, David Serlavós i Javier Lahoz.

Van estar reunits durant més d’una hora a la sala de juntes de l’Ajuntament, on es van tractar te-
mes com ara l’aportació que fa el poble de la Palma (juntament amb altres municipis de les MdB) 
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i que no té retorn, ni econòmic ni d’altres recursos; la dificultat 
d’executar el PUOSC; les problemàtiques d’un municipi petit envoltat d’altres de més grans i els ser-

veis que l’entorn ens obli-
ga a oferir (un municipi de 
les mateixes dimensions a 
l’àrea central de Catalunya 
no dona tants serveis com 
la Palma), i per acabar, l’in-
frafinançament a les  admi-
nistracions locals.

La consellera va estar molt 
receptiva a les peticions i 
reclamacions que des de 
l’equip de govern li van fer 
arribar.

Conveni entre l’Ajuntament de la Palma i l’empresa Ciments Molins Industrial

Enguany, l’Ajuntament de la Palma i l’empresa Ciments Molins han signat un conveni de col·laboració 
per impulsar projectes i activitats d’interès general en els àmbits de l’educació, l’activitat econòmica, 
la sostenibilitat i per la projecció del poble i la promoció del desenvolupament econòmic, social i 
ambiental del municipi. Aquests objectius es concreten en l’esponsorització de les activitats en forma 
d’aportacions materials i 
econòmiques i en la col·la-
boració en la promoció 
i difusió dels valors del 
municipi. L’Ajuntament es 
compromet a difondre la 
informació mitjançant els 
canals propis de comuni-
cació i d’informar de les 
activitats dutes a terme 
durant l’exercici.

Paral·lelament, s’ha creat 
una comissió de segui-
ment per resoldre els con-
flictes que puguin néixer 
d’aquesta col·laboració.



22

Acord polític de govern de LPS i del PSC

El mes de febrer de 2021, les formacions polítiques de la Palma Sempre (LPS) i del Partit dels Socialis-
tes de Catalunya (PSC), atesa la situació excepcional creada per la pandèmia i amb la voluntat d’iniciar 
un treball conjunt, van acordar un pacte de govern per garantir un govern estable per a la resta del 
mandat.

D’aquesta manera s’engegava una nova etapa amb un equip de sis regidors/es, implicades en l’ob-
jectiu d’articular i reactivar la Palma amb la força necessària, posant el focus en la capacitat d’inclusió 
i de presa de decisions per a la reactivació i el retorn a l’activitat i el benestar de la Palma, assumint la 
responsabilitat en la resposta a l’emergència climàtica i als reptes socials i econòmics del futur. 

Aquest acord ha estat fruit del balanç positiu dels acords de governabilitat i dels pactes de govern 
que els darrers temps hi ha hagut amb el Sr. Javier Lahoz i gràcies a la seva predisposició i preparació. 
L’objectiu d’aquest pacte de govern és treballar en sis eixos:

1. La lluita i gestió compartida enfront 
de la crisi sanitària

2. La lluita contra l’emergència climàti-
ca

3. El progrés econòmic compartit

4. El dret a l’habitatge

5. L’aposta per la transformació urbana 
i pel gaudiment del nostre entorn

6. L’aposta per l’educació, la cultura i 
l’esport com a elements indispensa-
bles per al desenvolupament personal 
i col·lectiu

7. El compromís públic per treballar 
pels principis dels Objectius de Desen-
volupament Sostenible (ODS) de l’ONU

Diada Nacional de Catalunya

El diumenge 11 de setembre de 2022 es va fer la tradicional ofrena floral al monument de la plaça 
Onze de Setembre per part dels 
regidors de l’Ajuntament i d’al-
gunes entitats del poble. 

Després de les ofrenes, l’alcal-
de va fer un breu discurs, així 
com els responsables de Junts 
per la Palma i del PSC. Les en-
titats (Club de Vòlei, la Gralla, la 
Societat Aliança Palmarenca i 
l’ANC) també van tenir una esto-
na per fer els seus parlaments. 

Tot seguit es va cantar Els Sega-
dors i es va fer una petita ballada 
de sardanes.

Malgrat la pandèmia, aquest 
acte s’ha pogut fer tots els anys 
que ha durat, sempre respec-
tant les mesures de seguretat 
dictades en cada moment.
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Mercat de segona mà i artesania

El diumenge 27 de novembre al matí va tenir lloc el Mercat de segona mà i artesania al carrer Pirineu.

Va estar organitzat per La Figa Palmarenka, amb la col·laboració del Banc del Temps, del Punt Jove i 
de l’Ajuntament de la Palma.

Hi van participar un total 
de 12 paradistes de se-
gona mà i 14 d’artesania.

El mercat va estar ame-
nitzat per la música del 
grup Tu Hits i per la can-
tant Almodis, que van 
actuar a l’escenari mun-
tat per a l’ocasió.

Durant tot el matí hi va 
haver molt d’ambient i 
l’organització va quedar 
molt satisfeta de la res-
posta del públic assis-
tent i dels paradistes, i ja 
esperen poder-ho orga-
nitzar l’any que ve.

Nova línia d’autobús 574

Des de gener d’aquest 2022 el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha 
posat en servei una nova línia d’autobús per assegurar l’accessibilitat en transport públic al Parc Sani-
tari Sant Joan de Déu, a Sant Boi de Llobregat.  

Nou servei (574) Corbera de Llobregat- La Palma - Molins de Rei –Hospital de Sant Boi: 

De dilluns a divendres feiners s’oferiran 9 noves expedicions d’anada i tornada entre les 6.50h i 20.10h 
d’anada i entre les 8.05h i 21.10h de tornada, fent parades a Corbera Alta, Corbera Baixa, La Palma de 
Cervelló, intercanviador de 4 Camins (FGC), av. València - pg. Pi i Margall (Molins de Rei) i l’Hospital de 
Sant Boi de Llobregat. 

Aquest servei serà operat per l’em-
presa concessionària d’autobusos 
Autocorb, S.A.  

Atès que el canvi de centre sanitari 
de referència es produeix de forma 
progressiva, es mantenen els serveis 
de bus actuals a l’Hospital de Sant 
Joan Despí Moisès Broggi per garan-
tir en tot moment una alternativa en 
transport públic als diferents centres 
sanitaris.  

La implantació dels nous serveis es-
tava inclosa entre les mesures a im-
plementar en l’estudi de millora dels 
serveis de transport públic del Baix 
Llobregat, elaborat conjuntament 
pel Departament, l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona i el Consell Comar-
cal del Baix Llobregat.
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La veu de les entitats
Club Patinatge Artístic la Palma

El nostre és un projecte que es va iniciar, amb 
molta il·lusió, al maig de 2018 amb un grup de 12 
patinadors ja formats per un equip tècnic amb 
llarga trajectòria i experiència en el món del pati-
natge artístic i de la competició, sempre vinculats 
a la Federació Catalana de Patinatge. 

El 2019, després d’uns primers mesos d’aprenen-
tatge per a la majoria d’integrants del club (ja en 
som 30!) i havent assolit uns nivells tècnics mí-
nims, s’inicien a partir de febrer al món de la com-
petició dins el marc del CEBLLOB. 

A principis de 2020, el club té al voltant de 40 es-
portistes, està força consolidat i ja prepara la nova 
temporada, però tot queda paralitzat per la Co-
vid-19; a conseqüència, patim una davallada im-
portant i engeguem el 2022 amb 28 patinadores. 

Durant aquests anys, però, els resultats que es 
van assolint en l’àmbit esportiu són cada vegada 
millors i amb un bon ambient de treball, esforç i 
companyonia. Enguany hem acabat assolint uns 
resultats esportius excel·lents (els podeu seguir al 
nostre Instagram: cpalapalma_apacorbera). 

I en la part més lúdica, ens agrada celebrar ani-
versaris, festes assenyalades i fer exhibicions del 
nostre esport. 

En definitiva, la passió pel patinatge és el que ens 
mou i motiva per continuar endavant. 

Des del club us convidem a formar part del nostre 
projecte. 

 

Societat Aliança Palmarenca

Des de finals del mes d’agost passat s’estan 
duent a terme al teatre un seguit d’obres de mi-
llora i seguretat que complementen les que es 
van iniciar l’any 2019.

Aquesta segona fase està centrada en aspec-
tes de seguretat passiva contra incendis i efi-
ciència energètica.

S’han retirat de les llotges la tercera fila de ca-
dires i les barres separadores que hi havia, amb 
la finalitat de permetre prou espai entre les pa-
rets i les cadires, per a un millor desallotjament 
en cas d’emergència. També s’ha dut a terme 
una ignifugació de les columnes que sustenten 
les llotges.

Una altra actuació ha estat la ignifugació i me-
canització del teló per tal que tanqui automàti-
cament en cas d’incendi, la instal·lació de dos 
exutoris per a l’evacuació de fums a la teulada 
sobre l’escenari i una cortina d’aigua davant del 
teló, mecanismes que s’activarien automàtica-
ment en cas d’incendi i aïllarien el pati de buta-
ques de l’escenari.

Diversos detectors de fum, controlats per cen-
traletes electròniques, s’han instal·lat al sostre 
del pati de butaques, porta d’accés, taquilla, 
etc.

Pel que fa a l’eficiència energètica se substitui-
ran la taula de llums i els focus existents per 
uns de tecnologia LED.

El magatzem del bar que es trobava a sota de 
l’escenari s’ha eliminat i substituït per un de nou 
que s’ha fet al mateix bar.

Totes aquestes millores s’han dut a terme amb 
una subvenció del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, amb fons propis i 
amb un préstec obtingut de Banc Sabadell.
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Unió Esportiva la Palma

El diumenge 20 de novembre es va fer la presentació oficial dels equips de futbol de la Unió Esportiva 
La Palma per a la pròxima temporada, al camp de futbol municipal.

A les 11, l’Associació de Joves va organitzar activitats de lleure per als més petits. Tot seguit va co-
mençar la presentació, amb un breu parlament del president de l’entitat, el Sr. Santiago Sanvicens. 

La Unió Esportiva té equips en totes les categories: Promeses, Prebenjamí, Benjamí, Aleví, Infantil, 
Cadet, Juvenil, Veterans i Amateur.

Al final de l’acte es va fer un sor-
teig de productes dels col·la-
boradors: TodoBueno, Raül 
Perruquer, Estètica El Passeig, 
L’Estanc, Bar Aliança Palmaren-
ca, Vitaldent, CopyArt i DJ Xavi 
Galvis. Pau Domènech va fer de 
presentador de la cerimònia.

Després de tres anys de no po-
der-se celebrar la presentació, 
aquest any 2022, s’ha pogut fer 
amb una gran assistència de pú-
blic a les grades i molta il·lusió 
entre els jugadors.

Grup de Teatre la Palma

El Grup de Teatre la Palma va representar l’obra Pel davant i pel darrere, els dies 19, 20, 26 i 27 de no-
vembre i 2 i 3 de desembre, amb la sala del teatre de l’Aliança Palmarenca plena cada dia. S’ha em-
marcat dins dels actes de la Diada del Soci 2022.

Aquesta obra, escrita per Michael J. Frayn, va ser representada a Londres l’any 1982 i és una comèdia 
informal que mostra d’una manera divertida tot el que passa en el muntatge d’una obra de teatre. 

L’obra, que ha estat dirigida per Jaume Tintoré, compta amb nou actors a escena al davant i deu tèc-
nics movent els fils al darrere. Des de l’abril, s’ha estat treballant per a la construcció d’aquesta esce-
nografia, ja que la complexitat així ho demanava.

El febrer de 2022 es va representar l’obra La ciutat il·luminada, de Jordi Guardans.
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La veu dels grups municipals
Els temps estan canviant
És el títol d’una cançó, 
però també és una reali-
tat que cada dia ens fa re-

flexionar sobre el món que vivim i sobre el 
futur que tindrem a les nostres mans i que 
dia a dia ens sorprèn i ens corprèn.

La política municipal es basa en l’esforç, 
en la implicació, a avançar cap al bé comú. 
Tots formem part del poble, i l’esforç de 
cada element, de cada ciutadà i ciutada-
na fa que el poble avanci, i avançar, no 
ens equivoquem, no és créixer, no és fer 
grans coses, grans inversions, grans ac-
tes, avançar és confegir junts aquest camí, 
aquesta evolució i que cada cop més gent 
se senti part d’aquest recorregut. 

Participar, col·laborar i implicar-se són les 
úniques maneres de sentir-se part d’aquest 
projecte de poble que avança, que evolu-
ciona segons les circumstàncies que eter-
nament ens afecten. L’administració té la 
responsabilitat d’endreçar, d’entendre i de-
finir quines són les prioritats del poble i de 
marcar les directrius i polítiques per aten-
dre-les. Cada agrupació política municipal 
ha de definir, defensar i explicar el seu mo-
del.

En el govern de la Palma, La Palma Sem-
pre ha hagut d’evolucionar amb els anys. 
Adequar-se als moments i la pandèmia és 
un exemple límit d’aquesta adaptació. Però 
sempre hem mantingut el caràcter i el mo-
del que pensem que ha de determinar el 
camí; LA PALMA, UN POBLE PETIT, COHE-
SIONAT I SOSTENIBLE. Aquests principis 
han guiat tothora la nostra política, encer-
tada per a uns, errònia per als altres, però 
mai hem fugit de la nostra responsabilitat, 
hem sigut fidels i hem assumit els desafia-
ments amb honestedat i dedicació màxi-
ma.

Avançar és tenir l’habilitat d’anar junts i, tot 
i la dificultat del moment i dels problemes 
locals i mundials, no podem defallir en 
els nostres propòsits; per això necessitem 
el compromís, la comprensió i la implica-
ció de tots i totes, perquè és cert que els 
temps estan canviant, però la intel·ligència 
dels éssers humans es quantifica per la ca-
pacitat d’adaptar-se a aquests canvis. 

Volem un govern com sem-
pre?

Quan falten set mesos per 
a les eleccions munici-
pals, cal fer revisió del que 

s’ha fet i no durant aquesta legisla-
tura ja esgotada. El nostre partit ha 
estat a l’oposició durant els darrers 
quatre anys. De totes les propostes 
que hem fet per millorar el poble, 
CAP s’ha dut a terme pel govern ac-
tual. 
Des de Junts per la Palma, volem que 
la Palma sigui un municipi de proxi-
mitat, preocupat per l’atenció a les 
necessitats de la ciutadania, de les 
entitats, del comerç i les empreses, 
amb cura de la neteja i manteniment 
dels espais públics i també amb una 
especial cura del nostre entorn. Vo-
lem mantenir el nostre ADN de poble 
petit i pròxim a la ciutat de Barcelo-
na. No obstant, el fet de ser petits no 
significa que no puguem fer coses 
grans. El que cal és tenir visió estra-
tègica i capacitat de generar siner-
gies dins i fora del poble.
Els darrers 15 anys governats per La 
Palma Sempre, amb el suport del 
PSC, ens han portat a una situació 
de fallida econòmica. Estem inter-
vinguts per la mala gestió que s’ha 
fet dels recursos durant tots aquests 
anys. Es això el que la Palma es me-
reix?
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El Trambaix, més a prop
Fa pràcticament més 
d’un any que aquest go-
vern no facilita que els 

grups polítics ens puguem adreçar a la ciu-
tadania a través de LA VEU. Ara ens dona 
l’oportunitat de fer-ho amb 300 paraules.
Des d’Esquerra ho aprofitem per compar-
tir una idea que va sorgir en una trobada a 
peu de carrer entre un grup de veïns i veï-
nes i que s’està fent realitat.
Les regidores i regidors d’ERC a Cervelló, 
Corbera de Llobregat, Vallirana i la Palma 
de Cervelló hem acordat treballar perquè 
el Trambaix arribi fins a les Caves Rondel, 
coincidint amb el fet que ara els tres mu-
nicipis que formem part de l’AMB paguem 
un nou tribut metropolità i, per tant, tenim 
el dret a gaudir dels mateixos serveis que 
la resta de l’Àrea Metropolitana.
Les quatre poblacions juntes sumen uns 
42.000 habitants, i allargar la línia T3 del 
Trambaix, que ara acaba a Sant Feliu de 
Llobregat, és viable econòmicament, ja 
que tindria prou passatgers potencials per 
fer-la una realitat.
La darrera parada seria davant les Caves 
Rondel. Aquesta seria la parada per als 
quatre municipis aprofitant aquella zona 
per fer-hi un gran aparcament per deixar-
hi el vehicle, i més tenint present que a les 
Caves Rondel hi ha projectat un important 
centre logístic i un gran hipermercat.
La intenció és que la línia T3 tingués també 
parada a Quatre Camins, per poder agafar 
els Ferrocarrils de la Generalitat, i seguiria 
en direcció a Sant Feliu de Llobregat, que 
és on mor avui en dia la línia del tramvia; 
d’aquesta manera, no sols es permetria 
una connexió més bona d’aquestes qua-
tre poblacions amb Barcelona, sinó també 
amb la resta de la comarca.
Aquesta reivindicació és de justícia, ja que 
quasi bé la totalitat de municipis que pa-
guen el tribut metropolità tenen, a banda 
d’autobús, un servei de tren, tramvia o fe-
rrocarril, com a mínim.
A les acaballes d’aquest 2022,  ERC 
d’aquests quatre municipis ha aconseguit 
que aquesta petició figuri en el full de ruta 
de l’AMB. Per tenir un Baix Llobregat de 
primera, ens cal un Baix Llobregat ben co-
municat.

Reciclem millor

Reciclar més i millor les 
escombraries, deixalles i 
altres residus, és un repte 

cabdal per a la Unió Europea i pel nostre 
partit del PSC (Partit Socialista de Cata-
lunya).
En primer lloc, hem d´explicar que da-
vant els sistemes de recollida i selecció, 
ningú, ni tan sols aquest Organisme Eu-
ropeu marca pautes en què i com s´ha 
de fer. Únicament posa l´èmfasi en el fet 
que cal fer-lo de la millor manera pos-
sible, i arribar al 55% l´any 2025 (avui a la 
Palma estem al 46,2%).
Altrament, alguns ajuntaments s´han in-
ventat i imposat (en alguns casos) fer el 
sistema de recollida del “porta a porta”.
És el cas de Corbera de Llobregat, des 
que ho està fent (imposat), ens crea un 
greu problema al nostre municipi, atès 
que els veïns i veïnes d´aquesta població 
fan servir els contenidors del nostre po-
ble, amb el consegüent col·lapse i manca 
en molts casos de reciclar correctament.
Des del PSC de la Palma de Cervelló 
apostem per contenidors intel·ligents, 
siguin soterrats o de superfície, per què 
d´aquesta manera podrem fer-ne un mi-
llor ús i sobretot poder reciclar de forma 
més adequada i correcta. Hem d’aprofi-
tar tots els recursos disponibles actuals, 
per tal d´evitar despeses innecessàries i 
no imposar i sí buscar la col·laboració de 
la ciutadania.
Rebutgem el porta a porta de mane-
ra generalitzada, per què entre d´altres 
qüestions, implicaria quadruplicar el 
preu de la recollida de l´actual sistema, 
sense cap garantia de millora, ni de la 
quantitat ni de la qualitat del servei. So-
lament després d’un estudi acurat i si és 
indispensable o no en algun indret del 
poble, i amb la consulta prèvia i col·la-
boració dels veïns del seu entorn més 
pròxim.
Fora bo que tots els partits polítics del 
poble féssim un exercici de responsabili-
tat i consensuéssim quin serà el sistema 
més adequat i sostenible per a la Palma.




