


Tanquem una legisla-
tura amb grans canvis 
en tots els àmbits: so-
cial, econòmic, polí-
tic i territorial, canvis 
que hem convertit en 
oportunitats i que hem 
assumit com a reptes 
importants que han fet 
adequar les polítiques 

pròpies del govern actual al territori i a les persones.

Aquests canvis han portat a revisar tot els recursos 
econòmics i humans destinats a millorar el servei i 
l’atenció a les persones més afectades per la crisi; 
assessorament, seguiment, ajuts socials i bonifica-
cions lligats als impostos i tota una sèrie d’accions 
destinades a pal·liar aquesta nova realitat. Hem ac-
cedit a tots els plans d’ocupació que han convocat 
la Generalitat, l’AMB, la Diputació i el Consell Co-
marcal, i hem arribat a contractar durant aquesta 
legislatura una vintena de persones. 

Tot i la gran retallada dels ingressos provinents de 
les administracions superiors (Estat central i Gene-
ralitat) hem mantingut les subvencions a les enti-
tats, estem mantenint tots els serveis que es donen 
a la ciutadania i hem mantingut tot el personal, i 
fins i tot hem incrementat algun servei, com ara 
Serveis Socials. Malauradament les subvencions 
del PUOSC destinades a millorar les instal·lacions 
i els espais públics, s’han vist eliminades. Amb la 
resta de subvencions (AMB i Diputació) no s’han fet 
grans infraestructures ni grans instal·lacions sinó 
que aquest diners s’han destinat a petites obres 
de millora de l’espai públic, com ara els parcs, el 
parc de l’ermita o el camí Estret. Amb la obra de 
l’avinguda Catalunya hem aconseguit millorar la mo-
bilitat d’aquest eix comercial important en benefici 
de la qualitat de vida dels ciutadans de la Palma.

D’altra banda, l’Ajuntament ha estat sempre al cos-
tat de tots els processos pel dret a decidir i per la 
independència i ha destinat tots els mitjans possi-
bles a donar cobertura a tots els actes i afrontant 
denúncies i fins i tot requeriments per part de la 
Delegació de l’Estat central.

En l’àmbit territorial treballem per la consolidació 
del planejament urbanístic i l’estructuració del te-
rritori. La integració del nucli urbà amb l’entorn i 
amb l’extensa xarxa de camins, el catàleg de ma-
sies que n’optimitza els usos i assegurar la super-
vivència i la protecció dels espais més destacables 
com ara el parc fluvial i el pla de Sant Joan, són els 
objectius que a curt i llarg termini defineixen la 
nostra proposta política territorial. 
Totes aquestes accions de govern van enfocades 
a un projecte de poble que té cura de les perso-
nes i que protegeix i manté l’entorn privilegiat 
que ens envolta.

Xavier González
Alcalde de la Palma
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Serveis Socials
Un servei per a tota la ciutadania   

Durant els darrers anys des de l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament s’ha treballat per donar cobertura a les ne-
cessitats socials dels ciutadans de la Palma, incrementant tant el nombre de professionals com de pressupost 
per a les prestacions econòmiques de caràcter social. En concret des dels Serveis Socials, al llarg de l’any 2014 
s’han atès un total de 382 usuaris/àries i s’ha treballat amb 125 expedients familiars.

Els àmbits principals d’intervenció han estat: Família, infància i joventut, dona, gent gran, persones amb disca-
pacitat, toxicòmans i malalts psiquiàtrics no institucionalitzats i immigrants.

Destaquem que el major nombre d’actuacions s’han realitzat sobre l’àmbit de família destacant el suport econòmic 
i suport convivencial a través de l’atenció directa i diferents accions de prevenció i sensibilització. I àmbit de la gent 
gran, que inclou la gestió del servei d’ajut a domicili, el servei de teleassistència i la Llei de dependència.

L’equip de Serveis Socials està format per: 2 treballadores socials, Mónica Abarca i Eva González; 1 educadora 
social, Ruth Veja; 2 treballadores familiars, Magdalena Giménez i Emi García; i dues auxiliars de la llar (personal 
eventual), Laura Santos i Montse Gil, i el suport administratiu de la Sònia Pérez.

L’horari de visites és de dilluns a divendres de 9.30 a 15 h i dimarts i dijous a la tarda de 16 a 20 h.

Cal trucar a l’Ajuntament per concertar visita, al telèfon 93 672 02 02.

Ampliació del SAD
(Servei d’Atenció domiciliària)
Durant l’any 2014, des de Serveis Socials de la Palma, 
s’ha donat cobertura a 30 domicilis atenent un total 
de 38 usuaris/àries, augmentant el servei que ofereix 
l’Ajuntament de manera gratüita.

Aquestes persones han estat beneficiàries d’aquest servei 
per haver superat el barem d’accés per diferents motius 
relacionats amb el seu nivell de salut, dependència, econò-
mic i de suport familiar i/o social.

16 d’aquests domicilis han estat atesos per les treba-
lladores familiars que formen part de l’equip de Serveis 
Socials, Magdalena Giménez i Emi García, realitzant 
tasques d’atenció més centrades en la persona; suport 
en la higiene, control de l’alimentació i la medicació, 
suport en la gestió i administració econòmica, etc. 

Amb la resta de domicilis s’ha realitzat una tasca més 
centrada en l’habitatge (sense deixar de banda el com-
ponent social d’aquest tipus d’activitat que exigeix 
una sensibilitat i unes habilitats personals concretes 
per part de les professionals) per part de les dues auxi-
liars de la llar que actualment desenvolupen les seves 
funcions a través d’un Pla d’Ocupació ofert per l’AMB 
(Laura Santos i Montse Gil). En aquests domicilis, la 
funció principal ha estat la neteja de la llar.

Augmentem el Servei Local de 
Teleassistència
S’ha incrementat la partida econòmica per poder donar 
cobertura a més demandes. Aquest és un servei que a 
diferència d’altres municipis, a la Palma és gratüit i 
s’ha de sol·licitar als Serveis Socials.

Durant l’any 2014, 62 persones van gaudir del Servei 
Local de Teleassistència a la Palma de Cervelló. L’SLT 
va atendre 59 persones usuàries en finalitzar l’any.

Al llarg de l’any s’han produït un total de 12 altes i 3 
baixes definitives.

Segons la tipologia d’usuari, al llarg de l’any s’atenen:

57 usuaris tipus A (que disposen de terminal i d’unitat 
de control remot), 4 de tipus B (que comparteixen el 
terminal amb un usuari A) i 1 de tipus C (que són per-
sones que no tenen les capacitats necessàries per fer 
ús del terminal de manera autònoma).

Amb aquest volum d’usuaris, la ràtio de cobertura -que 
posa en relació el nombre de persones usuàries amb 
la població del municipi més gran de 65 anys - és del 
15,78 %. 

La distribució d’usuaris per sexe és de 46 dones que 
representa el 74,2 %  i 16 homes, 25,8 %.

La Palma evita els talls de subministres de serveis
En el pressupost del 2015 hem incrementat la partida de Serveis Socials per donar cobertura econòmica i 
evitar talls de subministrament a aquelles famílies que es trobin en situació de pobresa energètica.
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Ocupació

Programa Joves per l’Ocupació

Aquest mes de març s’ha iniciat la 3a edició del Progra-
ma d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya, convocatòria 2014-2015

Es tracta d’un programa innovador que combina ac- 
cions d’orientació, formació i l’adquisició d’experiència 
professional en empreses, amb l’objectiu de millorar la 
qualificació professional de les persones joves desocu-
pades i facilitar la seva inserció laboral.

Adreçat a joves entre 17 i 24 anys desocupats i inscrits 
a les Oficines de Treball i en el Registre d’Informació 
de Garantia Juvenil.

8 amb l’ESO sense finalitzar
8 amb l’ESO finalitzada, però que no han continuat 
els estudis postobligatoris
En total hi han participat 70 joves de la comarca. 

De la Palma hi participarà un jove que ha estat derivat 
al programa des del Servei Local d’Ocupació.

Programa PRMI

Durant el 2014 i 2015 s’ha posat en marxa, per part 
del Departament d’Empresa i Ocupació mitjançant 
el Servei d’Ocupació de Catalunya, un programa es-
pecífic de treball i formació per al col·lectiu de les 
persones en situació d’atur perceptores de la renda 
mínima, amb l’objectiu d’afavorir una inserció socio-
laboral i evitar que aquestes situacions esdevinguin 
marginals i endèmiques, i intervenir per tal de millo-
rar les seves condicions personals, socials, familiars 
i d’ocupabilitat. 

Des de l’Ajuntament de la Palma s’han contractat 
dos peons forestals durant 6 mesos per donar suport 
a la Brigada Municipal fent tasques de desbrossa-
ment de l’entorn urbà i del sòl no urbanitzable.

Des de l’Ajuntament de la Palma hem estat treballant de forma coordinada amb totes les administracions supramu-
nicipals per poder realitzar plans d’inserció laboral i fomentar la ocupació al nostre municipi.

Auxiliars de la llar

Aquest mes de juny finalitza el Projecte auxiliars de la 
llar que va començar el 2012.

Ha estat un Programa engegat per l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona dintre del Pla metropolità de suport a les 
polítiques socials municipals 2012-2015.

Durant 28 mesos s’han contractat diverses persones en 
períodes de 7 mesos cadascuna, amb un doble objectiu: 
d’una banda donar resposta a les necessitats d’intervenció 
en tasques de neteja a la llar de molts usuaris/àries del 
SAD (Servei d’Atenció Domiciliària) i a d’altres poten-
cials als quals no se’ls pot oferir aquest servei per manca 
de professionals auxiliars de la llar, i de l’altra, donar 
resposta a la necessitat d’integració laboral dels/de les 
professionals que actualment es troben a l’atur.

Programa PANP

Des del Servei d’Ocupació de Catalunya l’any passat es 
van aprovar les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la realització del Programa Treball i 
Formació adreçat a persones en situació d’atur, priori-
tàriament de 30 anys o més que haguessin exhaurit la 
prestació per desocupació i/o el subsidi.

L’Ajuntament de la Palma ha contractat dos peons de 
brigada durant 6 mesos amb l’objectiu de donar suport 
a la Brigada Municipal en tasques de manteniment. 

Tècnic de Regidories

La Diputació de Barcelona, dintre del Pla “ Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, va aprovar el Programa 
complementari de suport a l’economia productiva lo-
cal, concedint un ajut corresponent a la línia de su-
port “finançament dels plans locals d’ocupació” amb 
què l’Ajuntament de la Palma de Cervelló decideix la 
contractació d’una persona per a fer les funcions de 
tècnic de Regidories durant el període 2014-2015, 
les tasques del qual seran d’ajut per a totes les regi-
dories en allò que necessitin.

Programa complementari 
de foment de l’ocupació local

El passat desembre la Diputació de Barce-
lona va aprovar el “Programa complemen-
tari de foment de l’ocupació local” en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015”, i va atorgar a l’Ajuntament de la Pal-
ma un ajut de 82.335,35 euros. Una part 
d’aquesta quantitat (més de 56.000 €) va des-
tinada  a la contractació del personal i la res-
ta (uns 25.000 €) a la adquisició de material

El febrer  l’Ajuntament de la Palma va aprovar el 
programa “Millora de l’accessibilitat al casc urbà 
i camins del municipi de la Palma de Cervelló”, i 
la contractació d’un oficial 1ª i tres peons per exe-
cutar aquest programa, per una durada de 7 mesos 
dins del programa de la Diputació de Barcelona.
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Setmana per la Igualtat 2015
Un any més, al voltant del 8 de març, dia Internacional de la Dona, des de la Regidoria d’Igualtat, conjun-
tament amb Cultura, Serveis Socials, Joventut i Esports, hem organitzat un conjunt d’activitats adreçades 
a la població en general per tal de treballar la importància de la igualtat entre dones i homes.

El dijous 5 de març, un grup d’unes 20 dones va participar en el 
taller de Risoteràpia. Els beneficis del riure són mentals i emo-
cionals i, fins i tot, terapèutics. Mitjançant un viatge per l’espai, 
el grup va haver de superar diferents obstacles i cadascú, indivi-
dualment, va prendre consciència de les seves limitacions i de les 
seves capacitats i habilitats tant socials com personals. 

Al Punt Jove vam organitzar jocs i tallers amb l’objectiu de trans-
metre el respecte vers els altres i cap a un mateix, “Sóc com Sóc” 
és el nom del taller que es va fer el divendres 6 de març, de la mà 
de l’associació Enruta’t. Paral·lelament, a la Biblioteca, la com-
panyia UMPALUMPA ens va endinsar en el món dels contes i ens 
va fer reflexionar sobre les creences que vénen de lluny i que mitjançant les diferents històries narrades 
vam poder veure amb altres ulls. Un cop més, petits i grans, infants i joves, homes i dones, nens i nenes 
vam poder gaudir d’una bona xocolata calenta i aca-
bar la tarda de la manera més dolça.

El diumenge 6 de març es va organitzar la Primera 
Cursa “Dóna Impuls a la Igualtat” a la Palma. Hi van 
participar més de 300 persones i vam comptar amb 
el suport, del tot necessari, del Banc del Temps, de 
Protecció Civil, de l’Eva Gaitán, del Roger Tintoré, del 
Jordi Anducas, de Fruites Badosa (que ens va cedir 
la fruita que vam repartir a l’avituallament) i dels ciu-
tadans i ciutadanes que van fer possible aquest matí 
tan especial.

Una experiència molt enriquidora que estem segurs que repetirem!

Igualtat
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Joventut
Nou Pla Local de Joventut 2015-2018

El passat 2014 la Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de la Palma va posar en marxa la 
renovació del nou Pla Local de Joventut 2015-
2018.  

Hem treballat conjuntament amb la Fundació 
Ferrer i Guàrdia per a l’elaboració de la primera 
part del Pla, que és la diagnosi. Aquest suport ens 
ha estat atorgat, a través d’una subvenció, des de 
la Diputació de Barcelona. La renovació del Pla 
Local és important ja que ens permet accedir a 
ajuts que atorga la Generalitat de Catalunya per 
al manteniment dels nostres Serveis de “l’Espai 
PIJ-espai polivalent” i “Les Tardes Joves al Punt”, 
serveis que s’estan consolidant amb el temps i 
són espais de referència per als joves, i per altra 
banda, ens permet redefinir unes noves línies en 
polítiques de joventut en el municipi.

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

Volem tenir en compte tot el que s’està fent, com 
s’està duent a terme i tot allò que pot ser millo-
rable. 

Per això, el 
passat 4 de 
desembre es 
van realitzar 
unes troba-
des al Punt 
Jove per de-
batre i posar 
en comú as-

pectes relacionats amb la joventut a la Palma, que 
van ser claus per a la definició de la nova diagnosi. 
Al matí es va realitzar una trobada de tècnics mu-
nicipals i a la tarda es van fer 2 grups de discus-
sió, un amb nois i noies del municipi, i l’altre amb 
representants de les entitats juvenils. 

Un cop realitzada aquesta diagnosi, des del per-
sonal tècnic i polític de Joventut, estem treballant 
de ple en el disseny del nou Pla Local, una tasca 
que ens està portant a redefinir i reorganitzar, amb 
l’objectiu de millorar, les polítiques de joventut 
del municipi.

Consell d’Infants 
Què hem treballat fins ara?

En aquest curs del Consell d’Infants 2014-2015 
fins a dia d’avui hem fet molta feina! Per una ban-
da, els membres del Consell en el primers dies van 
considerar que no n’hi havia prou amb les seves 
propostes, de manera que vam elaborar una en-
questa, molt senzilla, per repartir als comerços i 
botigues de la Palma per conèixer quines eren les 
necessitats i demandes dels palmarencs i palma-
renques. Aquestes enquestes, un cop recollides, 
han passat per un procés de buidatge a partir del 
qual encara s’està treballant per a l’obtenció de 
dades gràfiques significatives per a tenir en compte 
per a la millora de la Palma de Cervelló. 

Val a dir que mol-
tes de les deman-
des, tant per part 
dels membres del 
Consell com per 
part dels ciutadans 
i ciutadanes que 
van participar en 
les enquestes, van 
dirigides a l’àmbit d’urbanisme i espai públic.

Per altra banda, amb el llistat de propostes inicials 
dels consellers i conselleres s’ha fet una reunió amb 
l’alcalde i la regidora de Joventut amb l’objectiu 
de comentar-les i fer un traspàs del seu estat, així 
com també s’ha parlat d’algunes accions que po-
den fer els propis membres a fi de donar resposta a 
algunes de les propostes. De moment està pendent 
d’organitzar un taller de reciclatge que s’emmarcarà 
dins de la Setmana Jove 2015 i també està previst 
elaborar un vídeo sobre el Medi Ambient, amb la 
intenció de fer una campanya sobre la importàn-

cia de la 
prevenció 
de resi-
dus, do-
nant con-
tinuïtat al 
lema “PER 
UNA PAL-
MA MÉS 
NETA!”
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Horari obertura de les instal·lacions municipals
El camp de futbol i la pista inferior de l’escola El Solell estaran 
obertes tota la Setmana Santa des de les 11 h fins a les 20 h.

Durant el període vacacional de l’escola i els caps de setmana al 
llarg de l’any, la pista d’El Solell i el camp de futbol s’obriran des 
de les 18 h fins a les 21 h.

Educació
Escola de MPares
Durant aquest segon trimestre del curs escolar s’ha mantingut la programació de l’escola de MPares que 
s’ha treballat conjuntament des de l’AMPA de l’escola el Solell i l’educadora de l’Ajuntament de la Palma.

Les sessions que s’han realitzat han estat 4, de febrer a març, i els temes que s’han treballat han estat:

8 Converses sentides, converses amb sentit

8 En clau de SEER humà

8 Transmetem i generem benestar

8 Gestió emocional

Hem pres consciència de la importància de l’autoconeixement i de la pròpia gestió emocional a l’hora 
d’educar els nostres fills i filles.

Per aquest darrer trimestre, d’abril a juny, ja tenim la programació de nous tallers que es realitzaran a l’Aula 
Pasqual Ollé a les 21 h:

8 15 d’abril: Canvis a l’adolescència

6 sessions del programa Créixer en Família:

8 30 d’abril: El respecte i la confiança ens permeten equivocar-nos.

8 7 de maig: Fills autònoms, no obedients!

8 21 de maig: Conflictes i responsabilitats

8 28 de maig: Tal faràs, tal educaràs.

8 4 de juny: No s’aprèn només a l’escola!

8 11 de juny: Monogràfic sobre un tema triat per les famílies d’entre diverses propostes.

Cal fer-ne la INSCRIPCIÓ, del 7 al 14 d’abril, trucant al 93 672 02 02 de l’Ajuntament, o al 93 672 20 
64 de l’Aula Pasqual Ollé.

Estem treballant també amb la sol·licitud de nous talleristes per donar con-
tinuïtat a aquest espai de suport a la tasca educativa per al proper curs, ja 
que creiem que aquest espai de formació, però també de reflexió i de poder 
compartir, és del tot necessari per a les famílies.  
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Gent gran
El Casal es mou.
Excursió a Balaguer
El passat dia 10 de febrer el Casal de la Gent Gran 
va fer l’habitual excursió que acostuma a fer cada 
dos mesos. Vàrem anar a Balaguer 41 socis.

Sortirem a dos quarts de vuit del matí. Vàrem arri-
bar a Balaguer cap a les 9 del matí i tot seguit 
ens n’anàrem a esmorzar al restaurant el Faró que 
pertany al municipi de Vallfogona de Balaguer.

Feia realment fred, però al restaurant hi havia una 
bona calefacció que tothom va agrair.

Un cop esmorzats i refets del fred, l’autocar 
ens traslladà al centre de Balaguer i ens pujà a 
l’església del Sant Crist de Balaguer, situada en un 
petit turó que domina tota la plana baixa de la co-
marca. Després vam anar a la plaça del Mercadal.

Vàrem gaudir de la típica calçotada amb salsa ro-
mesco, escudella catalana, carn de be amb boti-
farra i crema catalana per postres. Després hi va 
haver ball amb acordió.

Finalment, cap a les cinc de la tarda vàrem agafar 
l’autocar que ens va tornar a la Palma.

La Noguera, amb 1.840 km2, és la comarca més 
extensa de tot Catalunya.

Està formada per dues parts molt diferenciades. 
La nord, molt muntanyosa, formada per les serres 
del Montsec i la part sud que és bàsicament agrí-
cola i ramadera.

Quant a la capital cal destacar l’església del Sant 
Crist de Balaguer i la plaça del Mercadal (la plaça 
porticada més gran de Catalunya). 

Dia Mundial de la Poesia
Divendres 20 de març es va celebrar a la Palma 
el Dia Mundial de la Poesia a la Biblioteca Muni-
cipal amb un recital poètic i música en directe.

Per a l’organització de l’acte es va comptar amb 
l’ajut del Departament de Cultura de la Gene-
ralitat, la Institució de les Lletres Catalanes, la 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de la Pal-
ma i la Biblioteca Municipal.

Aquest va ser el tercer any que es realitza-
va aquesta celebració a la Palma i cada vega-
da s’accentua més l’amor per la poesia, ja que 
l’interès és notable i l’afluència de públic ha 
anat en augment any rere any.

La Biblioteca es converteix, per una estona, en 
un espai privilegiat per deixar-se anar, tancar els 
ulls i escoltar poesia, amb una decoració adient, 
taules parades i una copa de cava per a tots els 
assistents.

En aquesta ocasió es va comptar amb els poetes 
Míriam Cano de Molins de Rei, Anna Pantinat de 
Barcelona i Jordi Serra Garrido de Palamós que 
van obsequiar el públic amb un magnífic recital 
a l’alçada de les circumstàncies, a més dels mú-
sics locals Joaina que van posar el contrapunt 
musical perfecte entre cada poeta.

La Unesco va proposar que cada 21 de març, 
coincidint amb l’equinocci de primavera, fos 
el Dia Mundial de la Poesia amb el propòsit de 
consagrar i fer un tribut a la paraula poètica.

Cultura
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Memòria digital de la Palma de Cervelló
L’Ajuntament de la Palma, des de l’Àrea de Cultura, ha redactat un projecte d’arxiu fotogràfic digital i ara s’està 
acabant de polir amb el suport del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Es tracta d’un projecte ambiciós, d’un nou servei municipal per preservar i difondre les imatges del nostre po-
ble i dels seus ciutadans, per donar a conèixer el nostre patrimoni cultural, posar-lo en valor, i facilitar l’accés 
a la informació.

La peculiaritat d’aquest projecte és que no existeix cap arxiu fotogràfic físic o analògic, i l’objectiu no és crear-
lo. Actualment no hi ha la possibilitat de disposar d’un espai amb les característiques necessàries per conser-
var i preservar documents històrics o d’imatges. La voluntat és crear un arxiu només digital.

El projecte necessitarà la col·laboració de tots els ciutadans que tinguin fotografies amb valor públic. Es po-
dran cedir temporalment i l’Ajuntament les retornarà un cop digitalitzades i classificades. S’han descrit uns 
criteris bàsics per a la selecció del material, de manera que els ciutadans puguin participar activament en la 
creació i ampliació d’un arxiu que serà de tots. 

Més endavant es farà una reunió informativa amb 
més detalls del projecte.

Recuperem la història de la Palma.
Des de l’Ajuntament s’han iniciat els contactes amb l’arxiu del monestir de les monges de Sant Pere de les Puelles, 
congregació a la qual pertanyia l’ermita del Pla de Sant Joan, amb la voluntat de seguir fent visites a l’arxiu amb 
gent interessada en la història del nostre poble i anar descobrint, reconstruint i recuperant el passat de la Palma. 
Dos dels documents que s’han pogut trobar són: 

Cultura

Camí d’accés a la Palma. Lluís Estasen, 1927. 

Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya

Església de la Palma. Josep Salvany, 1919. 

Biblioteca de Catalunya

En aquest altre 
document, del ma-
teix arxiu, hi apa-
reix l’expressió “ad 
ipsa palma”.

Aquest pergamí, de 
l’any 954, és el pri-
mer document on 
apareix l’alou del 
pla de Sant Joan, en 
una donació de la 
comtessa Riquilda a 
la congregació de les 
monges benedictines 
de Sant Pere de les 
Puelles.
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Festes i tradicions
Unió de forces i esforços
Un any més arriba la primavera i amb ella les festes de Sant Isidre. Aquestes festes es caracteritzen per 
l’alta participació i implicació de les entitats del poble. L’Ajuntament disposa d’un pressupost per a dur 
a terme les festes i, tot i que en els últims anys s’ha reduït més d’un 50 %, se n’ha pogut mantenir la 
qualitat i el calendari. Aquest pressupost ens permet contractar orquestres, animacions infantils, xaran-
gues, etc. De totes maneres el que realment acaba donant vida a aquestes activitats és la participació, la 
implicació i la feina de les entitats i de les associacions de la Palma.

Amb aquest esperit es duen a terme la Festa Major, el Carnaval, la festa de Cap d’Any, els concerts joves, 
etc.

Aquesta unió de forces i esforços ens fa créixer com a poble i com a persones i ens permet gaudir d’un 
calendari farcit d’esdeveniments lúdics, culturals i esportius.

Per aquest motiu, des de l’Ajuntament, hem cregut important en els últims anys, mantenir el suport 
econòmic a les entitats i fins i tot s’han afegit subvencions de noves associacions, perquè creiem en 
la tasca social i cultural que representen per al poble. Però les entitats no només necessiten un suport 
econòmic i logístic per tirar endavant, sinó que també necessiten persones que les gestionin i les facin 
créixer i en aquest sentit és importantíssim que la gent s’animi a participar i a col·laborar amb les entitats 
del poble perquè la cultura, les festes i les tradicions continuïn vives com fins ara i ens acompanyin al 
llarg dels anys.

Nova web de l’Ajuntament de la Palma
Durant aquest pròxim més d’abril, tant els veïns de la Palma com totes aquelles persones que ho desit-
gin ja podran consultar tots els temes relacionats amb el municipi al nou lloc web de l’Ajuntament 
(http://www.lapalmadecervello.cat). 

L’equip de govern ha 
cregut que era necessari 
que el nou web fos molt 
més intuitïu i acces- 
sible quant a la infor-
mació general, l’agenda 
d’esdeveniments, les 
notícies d’actualitat, 
així com tot allò que té 
a veure amb els proces-
sos de selecció. El dis-
seny i la funcionalitat és 
més atractiva i adapta-
da a les noves tecnolo-
gies. Des del consistori 
es considera que des 
d’ara els usuaris tindran 
a l’abast una eina més 
útil i àgil. 

Noves tecnologies
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Solidaritat i cooperació
Dia del Comerç Just

El dia 9 de maig de 2015 es celebrarà arreu del món el dia internacional del Comerç Just. Al voltant 
d’aquesta data, i dins de l’àmbit de la Solidaritat i la Cooperació al desenvolupament, des de l’Ajuntament 
continuem amb l’objectiu de seguir una línia d’actuació emmarcada en la sensibilització i la informació. 
L’objectiu principal és el de realitzar accions puntuals dos cops l’any per anar conscienciant i sensibilit-
zant la ciutadania sobre les condicions del comerç internacional i les seves conseqüències en els països 
del Sud.  El propòsit és transmetre el missatge del comerç just i la banca ètica, per tal que la ciutadania 
apliqui les propostes en el seu dia a dia.

Aquest 2015 serà el sisè any consecutiu que l’Ajuntament de la Palma s’adhereix a la Festa del Comerç 
Just i la Banca Ètica. La coordinació general del projecte la porten a terme 5 ONG reconegudes pel seu 
treball i experiència en l’àmbit: Setem Catalunya, Alternativa3, IntermonOxfam, Xarxa de Consum solidari 
i FETS.

La celebració d’enguany es farà sota el lema “Estira del Fil”, que vol incidir en el fet que és realment 
imprescindible estirar el fil de les injustícies i explotacions que s’amaguen en el món del tèxtil i en la roba 
que ens posem en el nostre dia a dia. Ens anima a estirar el fil per descobrir tot allò que l’etiqueta no diu, 
com per exemple, que per abaratir costos, les grans marques de moda subcontracten la confecció a tallers 
del Sud-est asiàtic, l’Índia o el Marroc. També cal estirar el fil per agafar consciència de les càrregues de 
la moda i la ideologia del consum, com per exemple com la talla de les grans firmes de moda esclavitza 
tant a qui compra com a qui produeix.

L’altra part del missatge presenta alternatives, animant la ciutadania a triar comerç just reivindicant 
formes de producció alternatives a les actuals, on es respectin els drets laborals de les persones treballa-
dores i el medi ambient.

Des de les regidories de Cooperació i de Joventut de l’Ajuntament de la Palma participem i ens adherim a 
la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica que es tradueix en accions concretes que es realitzen durant la 
Setmana Jove (pels volts de maig) i durant la Festa x la Solidaritat (al mes d’octubre o novembre).

Es realitzen accions participatives, com el taller de reciclatge o el joc de les igualtats per als joves, així 
com exposicions i un punt d’informació específica sobre el comerç just, la banca ètica i altres formes de 
cooperació i solidaritat, per a tota la ciutadania. 

Aquest 2015 s’ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona l’exposició “Escoles d’altres mons” del fotope-
riodista Kim Manresa, per tal de promoure els valors del dret a l’educació i sobre les desigualtats socials 
al CEIP El Solell i al Punt Jove la Palma.

Regidora de Cooperació, Desenvolupament i Pau 
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Esports
Activitats del Poliesportiu Municipal
El Poliesportiu Municipal de la Palma consta de 3 equipaments o espais ben diferenciats (gimnàs, pavelló 
i piscina d’estiu) on s’hi realitzen moltes activitats, tant esportives com extraesportives, durant tot l’any.

El gimnàs consta d’una sala de fit-
nes, un rocòdrom, una sala de sauna 
i hidromassatge i 2 sales polivalents 
on s’hi fan activitats de tot tipus, 
des de manteniment, Pilates, ioga, 
tai-txi, ciclisme Indoor, tonificació, 
GAC, STEP i classes per a la Gent 
Gran. Actualment hi ha 450 abonats 
al gimnàs.

El pavelló està format per una pista 
de 44 x 22 m que alhora es pot sub-
dividir en 3 espais. A la pista hi ha 
marcat 1 camp de futbol sala, 1 de 
bàsquet central, 3 de bàsquet trans-
versal i 1 de voleibol.

El pavelló és utilitzat setmanalment 
per les entitats esportives (Club de 

Bàsquet La Palma, Penya Barcelonista La Palma, Club de Taekwondo Chois Wang, Club de Futbol Sala 
Vallirana, PDP de la Federació de Bàsquet, AMPA el Solell), per a l’Escola Esportiva Municipal (Patinatge, 
Futbol Sala i Ball Modern) i per grups d’amics que lloguen la pista per a jugar a Futbol Sala. Actualment 
hi ha uns 180 esportistes.

Com a espai multifuncional també l’utilitzen altres regidories per a fer tot tipus d’activitats no esportives, 
ja que és l’espai cobert més gran del municipi (activitats culturals, de la Gent Gran, dels Joves, de l’escola 
el Solell, etc).

La piscina està oberta durant 3 mesos l’any i consta de 2 vasos, un de 25 x 12,5 m i l’altre de 12 m2 amb 
una zona de gespa i un bar-cafeteria amb terrassa que està obert tot l’any. A la piscina, a part del bany 
lliure, també l’utilitzen els casals d’estiu i al juliol s’hi fan els cursets de natació. La Piscina l’utilitzen 
una mitjana de 6.000 usuaris.

Nova activitat “Volei”
Des de principis de temporada, i arran d’una pro-
posta d’unes noies de muntar un equip de volei-
bol femení, finalment s’ha aconseguit arrencar 
l’activitat.

Després de poder adquirir el material necessari (uns 
pals i una xarxa reglamentària) s’ha començat en-
trenant un dia a la setmana per intentar consolidar 
el grup i així, de cara a la nova temporada, poder 
inscriure’l al Consell Esportiu. Alhora es preveu in-
corporar l’activitat com a extraescolar i així poder 
donar continuïtat a aquest esport que fins ara no 
s’ha dut a terme a la Palma de Cervelló.
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Conveni amb l’Ajuntament de Sant 
Vicenç per a prospecció empresarial
El passat mes de gener es va signar un conveni de 
col·laboració entre els ajuntaments de la Palma de 
Cervelló, Torrelles de Llobregat, Santa Coloma de 
Cervelló, Cervelló, Pallejà, Vallirana i Sant Vicenç 
dels Horts per a la realització d’una prospecció 
d’empreses conjunta.

L’objecte d’aquest conveni és regular les relacions 
de col·laboració entre els diferents ajuntaments 
per a la realització de prospecció a empreses dels 
polígons d’activitat econòmica del territori dels 
municipis sotasignats, compartint ofertes de feina 
fruit de la prospecció que no puguin ser cobertes 
pel propi servei de borsa de treball del municipi, 
compartir el resultat de la promoció del territori 
que es porti a terme i realitzar actes conjunts entre 
les empreses dels municipis.

Promoció econòmica
APP
Les regidories de Promoció Econòmica i Comu-
nicació han posat en marxa una aplicació per a 
un entorn web i per a dispositius mòbils (Android 
i iPhone), que servirà per crear un nou concep-
te de guia urbana i que permetrà visualitzar els 
comerços, empreses, elements d’interès cultural, 
entitats i localització dels diferents serveis bàsics 
del municipi.

L’aplicació ja és del tot operativa. Les dades 
s’aniran actualitzant automàticament cada dia.

Per a qualsevol consulta, errada, modificació, alta 
o suggeriment d’aquest servei podeu dirigir-vos a 
a/e: tecnicregidories@diba.cat
L’adreça del lloc web és: 
http://www.mygooltracking.com/public/la_palma

Renovació del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Molins 
de Rei i la Palma de Cervelló
El passat mes de gener es va renovar el conveni amb l’Ajuntament de Molins de Rei en l’àmbit dels serveis 
a les persones emprenedores, les empreses i els polígons d’activitat econòmica.

És objecte d’aquest conveni establir les col·laboracions i compromisos entre l’Ajuntament de Molins 
de Rei i l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, per tal de desenvolupar les actuacions d’emprenedoria i 
d’empresa d’una forma coordinada i efectiva, en l’àmbit territorial dels dos municipis, i compartir pro-
jectes que millorin les situacions de l’entorn dels polígons d’activitat econòmica dels seus respectius 
municipis.

Projecte “Promoure l’ocupació a la 
indústria local del Baix Llobregat”
L’Ajuntament de la Palma de Cervelló s’ha adhe-
rit a l’execució conjunta del projecte “Promoure 
l’ocupació a la indústria local del Baix Llobregat” 
emmarcat dins la convocatòria de subvenció per 
a projectes per promoure l’ocupació a la indústria 
local, de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local - Servei de Mercat de Treball, de la Diputa-
ció de Barcelona.
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Medi ambient
Parc forestal de l’ermita
S’ha executat l’obra del Parc Forestal de l’ermita del Pla de Sant Joan amb un import total de 160.424,59 €, 
subvencionat íntegrament per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La redacció del projecte i la direcció de 
l’obra també han sigut proporcionades per l’AMB.

Aquest Parc es troba dins de la xarxa d’espai públic en sòl no urbanitzable que s’ha potenciat des de 
l’Ajuntament, la qual es troba composada pel circuit de vianants format per la creu del terme – camí 
Estret - parc de l’Ermita – camí de la Font de Can Mascaró – font de Can Mascaró – camí de la Font de 
Can Mascaró – camí Estret.

A través del camí Estret, també recuperat a través d’un altre projecte independent, s’accedeix al parc de 
l’Ermita per un camí de vianants, just després del cementiri parroquial. El Parc també disposa d’un accés 
rodat exclusiu únicament per als dies en què es permeti aparcar en el seu interior (per exemple, el dia de 
l’Aplec de Sant Joan).

S’ha realitzat una desbrossada i aclarida dels pins i de la vegetació sotabosc. També s’han marcat camins 
preexistents i nous, amb el sistema de “terra-sòlid”, que consisteix en una barreja de terra del lloc i ma-
terial adherent, que minimitza el manteniment futur d’aquests passos endurint sensiblement la superfície 
del camí.

S’han col·locat bancs de fusta tractada a sobre de plataformes també del mateix material en llocs paisat-
gísticament destacables per tal d’esdevenir àrees d’estada i esbarjo.

D’altra banda, també s’ha redescobert un antic tancat per a animals de pedra seca que restava totalment 
ocult per la vegetació i, gràcies a la col·laboració d’un col·lectiu de voluntaris del municipi, també s’ha 
reconstruït una barraca de pedra antiga i el seu entorn. Junt a ella, també s’ha obert un nou pas amb 
esglaons de fusta que connecta l’àrea del Parc amb el camí adjacent a la llera de la riera de Rafamans, 
anomenat ara camí de la Font de Can Mascaró, el qual ens porta fins a aquesta font.

Finalment, als accessos al parc de l’Ermita s’ha col·locat una senyalística pròpia del conjunt de parcs de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, així com també una senyalística que ens indica el caràcter de patrimo-
ni arquitectònic protegit de l’ermita (Bé Local d’Interès Local).

S’ha de destacar que l’AMB es farà càrrec també del futur manteniment de tot l’àmbit i que aquest Parc 
és el primer espai públic promogut per l’AMB situat als afores d’un nucli urbà, amb les característiques 
pròpies que això comporta: absència d’instal·lacions, aspecte més natural de tot el conjunt i tancaments 
perimetrals permeables tant per a usuaris com per a la fauna autòctona. 

En l’acte d’inauguració vàrem comptar amb  representants del l’AMB, administració que va subven-
cionar l’obra, va redactar el projecte i farà el futur 
manteniment del parc; el sr. Xavier Segura (director 
de Serveis de l’Espai de l’AMB), sr. Josep Anton Me-
gias (cap de Serveis de Projectes i Obres de l’AMB), 
sr. Xavier Nogués (arquitecte redactor del projec-
te) i sr. Jordi Bordanove (cap de manteniment dels 
parcs de l’AMB),  el sr. Enric Solsona (arquitecte 
que està redactant el projecte de la restauració de 
l’ermita), el sr. Joaquim Mascaró (anterior propietari 
de la finca que fa 4 anys va fer la donació del ter- 
reny al poble de la Palma), la sra. Conxita Sánchez 
(presidenta del Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat – CECBLL) i la sra. Esther Hachuel (secre-
tària del CECBLL).
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Recuperació del camí Estret
S’ha executat l’obra de la recuperació del camí Estret junt al pla de Sant Joan amb un import total de 
60.476,76 €, subvencionat, una part, per la Diputació de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona i, 
una altra part, amb aportació de fons propis de l’Ajuntament. La redacció del projecte i la direcció d’obra 
ha anat a càrrec dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament.

S’ha recuperat tot el tram previst del camí 
Estret (fins a la connexió amb el polígon in-
dustrial de Cervelló) amb aportació i com-
pactació de noves terres, així com amb la 
regularització geomètrica de les diverses 
amplades que va tenint el camí al llarg del 
seu traçat.

S’han col·locat tres bancs conformats per 
gabions (gàbies omplertes de pedra) i fus-
ta tractada a l’accés principal del parc de 
l’Ermita i a dues cruïlles del camí, sota 
l’ombra de dos arbres.

De forma complementària, s’han restituït els marges de pedra seca dels laterals amb la mateixa pedra que 
hi havia escampada pel camí i marges laterals, així com amb pedra nova en d’altres trams on no arribava 
la pedra original.

Medi ambient

Recuperació de la font de Can Mascaró
Un grup de ciutadans voluntaris de la Palma ha restituït al seu estat original l’antiga font de Can Mascaró 
que es trobava en un estat d’abandó i pràcticament oculta per la vegetació.

S’ha procedit a la desbrossada de l’entorn de la font, la retirada de la terra compactada que cobria tot el 
paviment de l’entorn de la font, així com la descoberta dels bancs d’obra laterals.

S’ha restituït la pica de la font que es trobava fora d’ús, i s’ha refet tot el tub d’evacuació de l’aigua de la 
font, fent un nou traçat fins acabar al costat de la riera de Rafamans.

Per tant, es tracta d’una acció provinent del voluntariat dels ciutadans de la Palma que ha aconseguit la recuperació d’una 
fita important que dóna nom al camí que va junt a la riera de Rafamans i que també s’ha recuperat recentment.
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Medi ambient
Recuperació del camí de la font de 
Can Mascaró
Gràcies al treball coordinat d’un grup de ciutadans 
voluntaris de la Palma, així com amb el treball de la 
Brigada Municipal de l’Ajuntament i també, en part, 
gràcies als treballs executats per l’empresa Aigües de 
Barcelona, s’ha aconseguit reobrir la traça del camí 
que anava junt a la riera de Rafamans, en els trams 
situats abans i després de la font de Can Masca-
ró. Per aquesta raó, s’han batejat aquests dos trams 
amb el nom de camí de la Font de Can Mascaró.

Aquest camí connecta l’extrem oest del parc de 
l’Ermita amb l’extrem est del camí Estret. En el tram 
inicial, des del parc de l’Ermita, s’ha habilitat un 
tram d’escales de fusta tractada que salva el desni-
vell entre el Parc i la cota de la riera de Rafamans. 
Seguidament, s’ha desbrossat i netejat el tram del 
camí fins a la font de Can Mascaró, i s’ha executat 
un nou pas per a vianants més segur que creua la 
llera de la riera i ens apropa a la Font.

Si continuem seguint el camí de la Font de Can 
Mascaró, junt a la llera en direcció aigües avall, 
podem destacar que s’han realitzat també tasques 
de neteja i desbrossada, així com l’execució de 
trams empedrats en aquells trams de camí que 
sovint es trobaven enfangats per l’aportació de cor- 
riols d’aigua de brolladors situats al talús lateral.

En el tram final del camí de la Font de Can Mascaró, 
s’ha netejat i consolidat el tram de camí en rampa 
que ascendeix des de la cota de la llera de la riera 
fins a la cota del camí Estret. El darrer tram s’ha se- 
nyalitzat, aplanat i desbrossat i tanca el circuit de 
vianants arribant fins a l’inici (o final) del camí Es-
tret.

COMPOSTATGE CASOLÀ 
Compostaires locals
L’any 2014 l’Ajuntament de la Palma de Cervelló 
va engegar la creació d’una xarxa de compostai-
res municipal. Aquest any continuem apostant per 
la prevenció i gestió de residus mitjançant noves 
campanyes de compostatge casolà al municipi. 
Amb aquest objectiu s’està a punt de realitzar el 
2n taller de formació per a nous usuaris i així po-
der anar augmentant la xarxa de compostaires lo-
cal actual.

El taller de 
f o r m a c i ó 
l ’ imparteix 
un tècnic 
especia l i t -
zat en com-
p o s t a t g e , 
que fomenta 
la partici-
pació dels 
a s s i s t e n t s 
per introduir-los en la problemàtica dels residus 
i la situació actual a l’Àrea Metropolitana abans 
d’explicar els passos a seguir per aconseguir com-
post i com controlar-ne el procés.

Per facilitar l’aprenentatge dels nous compostaires 
i el bon funcionament del procés s’han dut a ter-
me dues visites de seguiment domiciliari. Les visi-
tes de seguiment dels nous usuaris del 2014 han 
permès detectar que la majoria dels compostaires 
segueixen correctament les indicacions del taller i 
procuren abocar la proporció adequada de restes 
seques i restes de la cuina.

Si no t’has apuntat al pròxim taller, encara hi ets 
a temps! 

I recorda, ser compostaire a la Palma té premi!
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Medi ambient
Creació i senyalització d’un nou 
sender local
Els habitants de la Palma estem envoltats per un 
entorn natural privilegiat. A través del senderisme 
podem conèixer el seu paisatge natural, la seva 
història i la seva cultura, tot travessant-la a peu 
per camins senyalitzats com el camí de l’Obaga o 
el camí pels boscos de la Soleia.

Per poder conèixer un bocinet més del nostre po-
ble s’ha creat i senyalitzat un nou sender local a 
l’entorn del pla de Sant Joan: el sender del Pla.

Aquest sender comença i finalitza el seu itinerari 
a la creu de terme del municipi i està senyalit-
zat amb els colors que indiquen sender local (SL). 
Amb aquesta nova ruta ens endinsarem pel nou 
parc de l’Ermita, veurem marges de pedra seca, 
barraques i l’ermita romànica; passejarem pel 
camí de la Font de Can Mascaró i per l’espai flu-
vial de la riera de Rafamans, tot visitant la font de 
Can Mascaró i caminarem per un camí d’història: 
el camí Estret.

No t’ho perdis i no t’hi perdis.

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 andròmines i restes vegetals que està obert tots 
els dissabtes de 9 a 13 h al local de la Brigada, av. 
Catalunya, 134.

Recordem que aquest proper dissabte 4 
d’abril, no hi haurà servei de deixalleria mò-
bil per coincidir en Dissabte Sant.

Pla Local de Prevenció de Residus
Reduir els residus, nou objectiu estratègic de la 
Palma de Cervelló.

Amb l’aprovació del Pla Local de Prevenció de 
Residus mitjançant el Ple Municipal del passat 
13 de març, la Palma es marca l’objectiu de 
reduir gairebé un 7 % la producció de residus 
en els propers cinc anys. D’aquesta manera es 
vol contribuir a l’assoliment dels objectius euro-
peus de prevenció de residus.

El Pla Local de Prevenció de Residus Municipals 
(PLPR) de la Palma de Cervelló ha estat realitzat 
per la Fundació per a la prevenció de residus i 
el consum responsable i ha comptat amb el fi-
nançament de l’Entitat Metropolitana del Medi 
Ambient, que ha finançat plans de prevenció per 
a tots els municipis metropolitans.

Al llarg dels propers cinc anys, el Pla desenvolupa-
rà 12 actuacions dirigides tant a l’administració 
com a comerços i ciutadania. Les actuacions se 
centraran en 7 àmbits d’actuació: matèria or-
gànica, paper i cartró, vidre, envasos lleugers, 
altres fraccions, actuacions generals i reducció 
de la toxicitat. 

Al llarg d’aquest 2015 es començarà una cam-
panya de promoció del compostatge i també es 
crearà un servei de lloguer de gots reutilitzables 
per a festes i altres actes. 

En paral·lel començarà una campanya d’activitats 
de foment de la prevenció de residus.

La Palma vol aconseguir produir menys d’un 
quilo diari de residus per cada habitant, ens hi 
ajudes?
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Patrimoni
Recuperació de l’ermita romànica del pla de Sant Joan (Fase I)
S’ha redactat per part de l’Àrea Metropolitana el projecte executiu Fase I de la rehabilitació de l’ermita del 
Pla de Sant Joan. Aquesta primera fase, amb un import de 52.340 €, consistirà en la recuperació urgent de 
la teulada de l’edificació i la porta principal amb les següents característiques:

 8 Restitució de la teulada amb pe-
dra llicorella treballada per picapedrer i 
rejuntada amb morter de calç, així com 
amb llosa muntada a trencajunt amb 
vora de 3 cm.
 8 Restitució de la vora del ràfec for-
mat per la primera llosa de coberta.
 8 Formació de l’aresta de la façana 
amb carreus, així com reposició dels car- 
reus de pedra sorrenca de la cantonada.
L’execució d’aquesta primera fase, ga-

rantirà el manteniment i conservació de l’edifici fins que es dis- posi del fons econòmic necessari per 
recuperar la resta de l’edificació. L’inici de les obres es preveu de forma imminent, una vegada licitada per 
part de l’AMB.

Senyalització de la xarxa local de camins de la Palma
L’Ajuntament de la Palma de Cervelló ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona -Oficina Tècnica de Turis-
me, Gerència de Serveis de Turisme- ajut per a la redacció d’un projecte de senyalització itinerària en el 
seu terme amb l’objecte de potenciar activitats turístiques, esportives i de lleure en el seu terme.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat ha definit, amb el suport 
de la Diputació de Barcelona, una xarxa bàsica de mobilitat per 
a la comarca. Aquesta xarxa cobreix i defineix els principals 
eixos comarcals que existeixen i és la base en què se sustenten 
les diferents actuacions locals, tot i que seria desitjable la seva 
senyalització prèvia. Per tant, aquesta senyalització local que 
es farà a la Palma ha d’encabir-se i cenyir-se estructuralment 
a la xarxa.

A l’entorn del terme de la Palma hi ha alguns eixos de la xarxa 
comarcal que han esdevingut base de la proposta: 

 1.- El principal, i que en aquest cas és el bàsic per al projec-
te: l’EIX OCCIDENTAL (EO), entre Bruguers i l’Aeri de Montser- 
rat. L’EO talla la vall de la riera de RAFAMANS pel pont Vell.
 2.- Secundàriament l’EIX INTERIOR que fa de pont entre 
dos punts del primer, entre Bruguers i Corbera. 

Tota aquesta senyalització prevista es col·locarà dins del ter-
me municipal i en les cruïlles i punts estratègics dels camins 
rurals objecte d’aquesta senyalització. Aquesta obra tindrà un 
import de 14,633,74 € subvencionat íntegrament per la Dipu-
tació de Barcelona.
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Definició d’un àrea de lleure per a gossos

A petició de diversos ciutadans, s’ha iniciat l’habilitació d’un 
àrea de lleure per a gossos junt a la vorera del carrer Montsant, 
just a sobre del parc de Santa Rita.

Aquesta àrea s’ha començat a crear amb la desbrossada d’una 
part important de vegetació preexistent, fet que ha contribuït a 
crear una àrea aïllada i no connectada amb cap parc públic on 
els gossos podran campar lliures, inclús en horari nocturn, ja que 
tindrà il·luminació provinent del carrer Montsant. No estarà per-
mès que els gossos puguin fer les seves necessitats en aquesta 
àrea, ja que ja hi ha punts especials per a això.

Aquesta acció és complementària a la campanya de sensibilització cívica basada en la senyalística que es 
col·locarà en tots els parcs públics del municipi, la qual indicarà l’obligació de recollir els excrements dels 
animals domèstics, així com l’obligació de portar el gos lligat en aquests àmbits. Aquesta campanya de 
civisme s’acompanyarà d’una campanya sancionadora per part de la Policia Local a fi i efecte d’eradicar 
totalment la lamentable deixadesa d’un grup de propietaris de gossos en tots els aspectes relatius a la 
convivència urbana i d’higiene.

Urbanisme i espai públic
Camí de vianants de can Vidal al nucli urbà de la Palma
Per tal de proporcionar un accés per a vianants i per a bicicletes segur des de la urbanització de Can Vidal 
fins al nucli urbà de la Palma de Cervelló, l’Ajuntament ha encarregat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
la redacció del projecte executiu d’un camí de vianants de 680 m de longitud amb una superfície total 

de 3.300 m2.

El projecte executiu entregat a 
l’Ajuntament descriu aquest camí de via-
nants amb una secció constant de 3.00 m 
seguint les recomanacions per a vies d’ús 
compartit (3.00 m d’amplada recomana-
da i 2.50 m d’amplada mínima).

La proposta es planteja com una actua-
ció de mínims entesa com una vorera si-
tuada al marge esquerre de la carretera  
BV--2421.

El camí proposat es separa de l’àmbit de la 
calçada amb una franja de via verda de 50 

cm d’amplada mínima on es situarà la tanca viària de protecció contínua en tota la longitud del tram.

Es preveu un paviment continu de formigó in situ acolorit amb acabat raspallat, alhora que es contemplen 
actuacions d’adequació de talussos, enllumenat públic amb LED i elements puntuals de mobiliari urbà.

També es proposa la formació d’una cuneta lateral de recollida d’aigües a base de malles tridimensionals 
que proporcionin la possibilitat d’implantació de nova vegetació, facilitant la integració de l’actuació en 
el paisatge actual.

Tot plegat, aquest camí connectarà de forma directa en un futur a l’alçada del pont Vell amb la xarxa de 
camins formada pel camí Estret i camí de la Font de Can Mascaró, així com amb el Camí Escolar que es 
desenvoluparà per l’interior del municipi, el qual es troba actualment en procés de redacció per part de 
la Diputació de Barcelona.



LaVeu - 20

Espai públic Governació
Campanya informativa envers la ti-
nença d’animals en espais públics
L’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, mitjançant 
una subvenció, porten a terme una campanya de 
conscienciació i informació a totes aquelles persones 
que passegen gossos per espais públics.

La Policia Local, durant aquest mes de març, està 
repartint díptics informatius on es recorden les obli-
gacions que comporta tenir un animal de companyia, 
com fer-ho per no crear molèsties a la resta de la 
població i gaudir d’uns espais públics més nets i sa-
ludables amb un mapa on se situen els recol·lectors 
d’orins i les paperes d’excrements.

A partir del dia 1 d’abril, aquesta Policia Local ini-
ciarà un especial seguiment per detectar aquelles 
accions o omissions que puguin comportar  infrac-
cions a les Ordenances Municipals en referència a 
la tinença d’animals de companyia. Per a aquesta 
finalitat s’han realitzat talonaris on es lliurarà una 
còpia de la denúncia a l’infractor. Cal recordar que 
les sancions proposades per l’instructor  poden arri-
bar fins a 750 euros.

Darrerament s’està detectant que les infraccions més 
usuals són el fet de portar el gos deslligat, no recollir 
els excrements, no portar el morrió i no tenir l’animal 
censat i amb xip.

Per tenir uns espais públics més nets s’apel·la a la 
conscienciació i responsabilitat de les persones que 
tenen mascotes i les treuen a passejar, perquè com-
pleixin amb la normativa pel bé comú.

Recuperació dels Parcs Municipals
Es troba en ple procés d’execució l’obra de recu-
peració dels parcs municipals. Es troben en dife-
rents fases d’obra el parc de l’Olivera (abans ano-
menat parc del Poliesportiu), el parc de la Farigola 
(abans anomenat parc de Cervantes) i el parc del 
Patufet.

En totes les obres 
s’ha de destacar 
la millora gra-
dual que s’està 
fent tant en la 
redistribució del 
mobiliari urbà 
existent (gronxa-
dors i bancs), 
com en la millo-
ra dels accessos 
a l’àmbit respec-

tiu del parc, i en l’aportació de nou sauló a tots els 
parcs per tal de millorar la seva qualitat.

Al parc del Patufet s’han talat els dos grans pins 
que generaven una potencial situació de perill per 
als infants, i es substituiran per diversos arbres 
que proporcionin de nou ombra als usuaris.

Les accions a executar en el parc de Santa Rita 
ja es troben finalitzades: millora de l’accés de la 
zona d’exercicis gimnàstics per a la gent gran i 
creació d’una pista de petanca.

Tot plegat, redundarà en la màxima optimització 
possible dels recursos dels parcs municipals, te-
nint en compte els recursos econòmics de què es 
disposava per a aquesta actuació: 79.828,93 € 
subvencionats en part per la Generalitat de Cata-
lunya, AMB i recursos propis de l’Ajuntament. La 
redacció del projecte i la direcció d’obra ha anat a 
càrrec dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament.
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Governació
Nou procés per accedir a places d’agents de la Policia Local
A finals del 2014 es van aprovar les bases per tal de proveir dues places com a funcionari de carrera de 
Policia atès que n’existien dues de vacants i calia regularitzar la situació existent de la plantilla.

L’any 2008 es va iniciar el procés de canvi de vigilants a agents de la Policia Local, que va finalitzar 
al 2013, una vegada van passar els 10 agents per 
l’ISPC. Durant el període formatiu dels agents i fins 
al 2013, s’han produït  dues baixes de les places 
que ara han estat convocades mitjançant aquest pro-
cediment.

En breu s’incorporaran dos nous agents per regula-
ritzar la situació que es dóna dins la Policia Local i 
la mobilitat dels seus agents. En cap cas suposa un 
augment de plantilla sinó una regularització de les 
places existents.

A la convocatòria oberta que s’ha realitzat es proposa 
crear una bossa de treball per tal de cobrir els im-
previstos que puguin sorgir, com ara llargues baixes, 
comissions de servei i d’altres.

Signatura de l’addenda al conveni  de col·laboració amb Corbera de Llo-
bregat per la regulació de trànsit a hores punta
Durant el mes de gener es van iniciar converses entre els ajuntaments de la Palma de Cervelló i de Cor-
bera de Llobregat per tal d’actualitzar el suport que dóna la Policia Local de Corbera a les hores de major 
afluència de vehicles en el seu pas pel municipi de la Palma.

Gràcies als estudis efectuats per la Generalitat de Catalunya mitjançant els aforaments demanats al 
Departament de Carreteres i fruit d’aquestes negociacions, s’ha arribat a un acord per solucionar, en la 
mesura  que sigui possible, la problemàtica de les retencions que generen els vehicles que passen de 7 
a 8.30 del mati, on hi ha hores punta que arriben a 1.400 vehicles, i  amb aforaments diaris de 19.000 
vehicles.

Cal fer esment que aquests estudis han servit per realitzar una nova programació de les fases semafòriques 
i ajustar els temps de fases segons les necessitats.

La nova addenda del conveni  de col·laboració rati-
ficat en el seu moment pel Departament d’Interior 
de la Generalitat, signat i aprovat entre els dos mu-
nicipis el dia 3 de març de 2015, atorga una major 
disponibilitat i col·laboració que beneficia les dues 
parts. Els canvis que cal destacar són:

El suport d‘un o dos agents de Corbera, segons les 
necessitats de regulació. Seran efectives durant el 
curs escolar. La presència dels agents de Corbera de-
pendran directament del cap de la Policia Local de la 
Palma. En l’horari de la regulació, els semàfors esta-
ran en ambre. La durada de l’addenda serà revisable 
anualment per tal d’ajustar-la a les necessitats.
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Salut
La Policia Local ja compte amb un desfibril·lador
L’Ajuntament de la Palma ha invertit 2.300 € en la instal·lació d’un desfibril·lador (DEA) al vehicle de la Policia 
Local, al servei dels ciutadans les 24 hores al dia, els 365 dies de l’any. El cos de policia ha estat format adequa-
dament per poder activar amb la màxima diligència i rapidesa el protocol en una situació de risc d’aturada cardio-
respiratòria. 

Se n’ha demanat un altre, en una subvenció del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona per poder-lo ubicar 
al Poliesportiu Municipal, espai d’activitat esportiva i, per tant, amb més risc de patir problemes d’aquest tipus.

Està demostrat que la utilització d’un DEA augmenta en un 30 % la pro-
babilitat de recuperar-se d’una crisi cardiorespiratòria.

Per altra banda, s’ha organitzat una jornada de primers auxilis oberta 
a tots els veïns de la Palma, on es donaran les nocions bàsiques per 
atendre, en una primera actuació, persones que hagin patit algun tipus 
d’accident.

Des de l’Ajuntament volem posar a disposició dels ciutadans de la Palma 
totes les eines per poder actuar amb la màxima celeritat i seguretat da-
vant de qualsevol situació de risc.

Informació i horaris de l’àrea bàsica de salut de Corbera – la Palma
CAP Corbera:  
Horari d’atenció al públic:  de dilluns a divendres de 8.00 - 21.00 h 
Horari d’atenció sanitària:  de dilluns a divendres de 8.00 - 20.30 h
Horari d’atenció continuada: dissabtes, diumenges i festius, 8.00 - 21.00 h 
Consultori local de la Palma de Cervelló: 
Horari d’ atenció al públic: 
8 de dilluns a divendres de 8.00 - 15.00 h
8 dilluns i dimecres de  8.00 - 20.00 h
Pot ser que l’horari d’obertura del consultori local de la Palma des de les 13.30 a les 15.15 es pugui veure 
alterat. Això voldrà dir que s’ha tancat per reunions de l’equip de la Palma a Corbera. 
Horari d’atenció sanitària:  
8 de dilluns a divendres de 8.15 -13.30 h
8 dilluns i dimecres de 15.15 -19.30 h
Les visites espontànies que no es puguin atendre al consultori local s’atendran al CAP Corbera.
Altres serveis:
8 Centre d’Urgències d’Atenció Primària: CUAP Sant Andreu obert 24 hores al dia tots el dies de l’any 
Servei de Radiologia de 9 a 21 h
8 Punt d’Atenció Continuada i Urgent: PAC  Sant Vicenç, horari de 20.30 - 8.30 h de dilluns a dissabte 
Diumenges i festius atenció les 24 hores
8 Hospital Moisès Broggi a Sant Joan Despí
8 Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues, Serveis de Ginecologia, Obstetrícia i Pediatria 
8 Hospital  Sagrat Cor – Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Martorell, Servei de Salut Mental
8 Servei de Laboratori a l’Hospitalet de Llobregat
Programació de visites: 
Per demanar visita de cita prèvia pel servei de medicina de família, pediatria, infermeria, odontologia i 
treball social, es pot a través de:
8 Principalment Call-center : 93 567 09 99
8 Per Internet :www.gencat.cat/ics, imprescindible disposar de targeta sanitària 
8 Presencialment a la recepció del centre en horari d’atenció al públic
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Hisenda
Un pressupost net i polit 
per al 2015 
A patir del proper dilluns 30 de març, es po-
drà consultar al web de l’Ajuntament de la 
Palma (www.lapalma.diba.cat) el pressupost 
municipal aprovat per a l’exercici de 2015. 

La confecció del pressupost municipal està 
regulada per un seguit de normatives i re-
glaments que obliguen a ordenar i nomenar, 
d’una manera determinada, concreta i molt 
estricta, els diferents capítols i partides que 
l’integren. Aquesta rigidesa, que per llei no 
podem obviar, fa que la lectura i comprensió 
del pressupost municipal esdevingui sovint 
un exercici força inintel·ligible i de difícil 
comprensió. El pressupost municipal aprovat 
i publicat oficialment no és una eina útil pel 
comú dels ciutadans.

Enguany incorporem, al costat de la versió 
oficial, una versió del pressupost en format 
lliure on detallem, tot mantenint-ne l’ordre 
i la numeració fixades, cadascuna de les di-
ferents partides que composen el pressupost 
amb una definició comprensible que ens per-
meti entendre-les. No és el format oficial, 
però les xifres, que són les mateixes i res-
pecten l’ordre i la numeració, es fan entene-
dores.

Ho fem a més a més, en format full de càl-
cul editable amb l’objectiu que qui vulgui 
el pugui treballar i en tregui les dades i les 
conclusions que vulgui o necessiti. Les parti-
des pressupostàries inclouen, quan és el cas, 
el nom de les diferents empreses contracta-
des per l’Ajuntament i que fan feines per a 
l’Administració. No és el “pressupost oficial” 
però serveix per explicar-lo.

Estem convençuts, des de l’equip de govern, 
que aquesta és la millor manera de començar 
a explicar com funciona un Ajuntament, amb 
els comptes clars, transprents i a disposició 
de qualsevol ciutadà. Creiem que és la millor 
manera de conscienciar-nos que l’Ajuntament 
és, al cap i al fi, de tots els ciutadans. És 
també la millor manera de poder exigir i pas-
sar comptes, dels comptes.

Breus
Banc de terres
La Palma ha estat un poble històricament agrí-
cola, això ho demostra la quantitat de marges i 
barraques de pedra seca escampades per tot el 
nostre territori. Aquella necessitat històrica es va 
convertir a la segona part del segle XX en un suport 
a l’economia familiar no descartable.
Des de l’Ajuntament hem posat a disposició de 
tots els propietaris de finques o terrenys agrícoles 
que es trobin actualment en desús, un servei que 
posa en contacte persones demandants que vul-
guin treballar la terra. Aquest servei té una dobla 
finalitat, per una banda  donar una ocupació a les 
persones que ho desitgin i en puguin treure un 
rendiment i per una altra banda mantenir la major 
part de les terres de cultiu en actiu.
Als que estigueu interessats cal quer us adreceu a 
l’Ajuntament.
Esperem poder recuperar la major part dels ter- 
renys agrícoles i que el paisatge rural de la Palma 
afegeixi un valor més al nostre poble.

Proposta de recuperació de la 
“pedrera Anna”
En aquest mes de març hem mantingut una re-
unió amb alts càrrecs de Ciments Molins amb la 
proposta de restaurar i reconvertir una part de 
l’extracció d’àrids de la pedrera Anna, en una ai-
guamoll per a acollir espècies d’animals i plantes 
pròpies d’aquestes zones. L’aportació d’aigües de 
la zona seria natural, procedent del torrent de les 
Fallulles i del torrent del Fondo.
Això significaria una modificació del conveni sig-
nat entre Ciments Molins i l’Ajuntament de la Pal-
ma, en què una part dels ingressos previstos per al 
reompliment de terres vegetals s’utilitzarien per a 
la realització d’aquesta obra d’adequació.
Aquesta proposta va lligada al projecte global de 
revaloració del pla de Sant Joan, que completa-
ria els projectes ja realitzats de la construcció del 
parc de l’Ermita del Pla de Sant Joan, la recupe-
ració del camí Estret, la recuperació de la font de 
Can Mascaró, la recuperació del passeig de la Font 
de Can Mascaró (junt a la riera) i als projectes de 
futur com el “hide” (observatori de fauna) previst 
a la riera, al tram de sota el pont de la N-340, on 
es podrà observar espècies d’especial interès, com 
la tortuga de rierol.
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Servei Local de Català
Els alumnes del Servei de Català ja han començat 
de nou les classes. 

El passat 4 de febrer es van iniciar les classes de 
català, aquest vegada s’estan duent a terme un 
curs de nivell bàsic 2 i un d’elemental 2.

La primavera ens porta un munt d’activitats cul-
turals on els alumnes de català, i tothom qui ho 
vulgui, hi poden participar d’una manera activa.

D’una banda, el proper 16 d’abril encetarem la 7a 
edició del Voluntariat per la llengua a la Palma de 
Cervelló amb la presentació de les parelles lingüís-
tiques d’enguany.

De l’altra, el dia 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, 
els alumnes participaran, com ja és tradició, en la 
festa que se celebrarà a la plaça de Cervantes.

Medalla d’or a Foscka Ratafia
El 25 de febrer d’aquest any es van donar els pre-
mis del concurs internacional Catavinum World 
Wine and Spirits Competition que està organitzat 
per Catavinum a Vitoria-Gasteiz. 

La finalitat d’aquest prestigiós concurs és la 
d’informar, potenciar i contribuir a la difusió de la 
cultura dels vins i licors de qualitat.

En aquest certamen s’han presentat vins de més 
de 17 països i s’han tastat un total de 2.481 vins 
i licors. 

Aquest any, en l’apartat de «licor/aiguardent» la 
medalla d’or ha estat per a l’empresa Foscka de la 
Palma per l’elaboració de la Foscka Ratafia.

Foscka és una empresa de nova creació crea-
da per Marc Llop i que compta amb l’Àngels, la 
seva dona, com a punta fonamental. Ha nascut 
fruit de la recerca, adaptant-la als nostres temps 
i als nous sabors, combinant mètodes tradicionals 
d’elaboració per oferir el millor de la seva essència 
i orígens.

El jurat ha dit de la seva ratafia: «De color marró-
ambarí amb reflexos verdosos d’intensitat mitjana-
alta. El conjunt aromàtic és lleuger, melós, fresc, 
complex i vellutat amb records d’anís i mentolats 
on apareixen notes aromàtiques de pinyols de cire-
ra i flaires de cafè. El final de boca manté totes les 
aromes deixant una discreta nota amarga i seca 
que acaba amb un agradable regust.»

Des d’aquestes pàgines volem felicitar-los tant pel 
merescut premi, com per la magnífica tasca que 
fan en aquest sector fent de la ratafia un licor de 
prestigi i per fer conèixer el nostre poble arreu.

Enhorabona. 
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Relació de llocs de treball
L’Ajuntament de la Palma acaba d’aprovar la Re-
lació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament 
que defineix, d’una manera clara i precisa, les 
diferents feines i funcions dels llocs de treball, 
bé siguin funcionaris o laborals, que conformen 
l’administració local. Per a cada lloc, en reco-
neix una categoria, en determina les funcions 
específiques, marca els requisits i mèrits ne-
cessaris per a les persones que l’han d’ocupar 
i defineix els horitzons de formació continuada 
que comporta el lloc de treball, per acabar amb 
una valorització segons uns barems que ha fa-
cilitat la Diputació de Barcelona.
Aquesta RLT s’ha concretat en un nou organi-
grama que culmina el projecte de Nova Orga-
nització de l’Ajuntament, on s’han definit dues 
grans àrees de treball: la de Serveis, Territori i 
Persones, i la de Serveis Generals. Al capda-
vant de les quals s’hi ha posat un cap d’Àrea 
que se’n responsabilitza dels resultats. Aquest 
esquema de funcionament ha de permetre un 
millor seguiment de les diferents feines que es 
realitzen a l’Ajuntament i per tant, n’estem ben 
segurs, un millor servei al ciutadà: l’usuari fi-
nal.

Tot plegat acaba un procés arrencat des de fa 
més d’un any amb la participació de tot el per-
sonal implicat. Des de les primeres enquestes 
i entrevistes per llistar les feines, fins als dar- 
rers retocs de les fitxes de cada lloc de treba-
ll, passant pels suggeriments i comentaris dels 
treballadors. 

A la fi, i prèvia a la seva aprovació pel Ple Mu-
nicipal, es va signar un acord amb els represen-
tants dels diferents col·lectius de treballadors 
de l’Ajuntament.

Es tanca així una etapa més en el camí cap a la 
normalització administrativa, iniciat ara fa un 
bon grapat d’anys, amb la segregació i la cons-
titució del nou Ajuntament de la Palma. 

La  implicació demostrada pel personal de 
l’Ajuntament durant tot aquest procés és la 
millor garantia que estem molt ben acompa- 
nyats en aquest camí. A tots plegats, moltes 
gràcies.

Gràcies, Rosa
Després de més de 25 anys treballant en aquest 
consistori, a la Rosa M. Natal li ha arribat la ben 
merescuda jubilació.

La Rosa ha estat 
un pilar, sempre al 
peu del canó, apor-
tant la seva serenor 
i sobretot la seva 
experiència. Una 
persona incansa-
ble, recta, amb qui 
s’ha pogut comptar 
sempre. I que ha 
estat al costat tant 

dels polítics com també de la resta de companys i 
companyes. Uns i altres la trobarem a faltar.

Per tot plegat volem donar-li les gràcies d’una ma-
nera pública, amb l’esperança que tingui un bon 
record del seu pas per l’Ajuntament, que ens guar-
di a tots un racó al seu cor, que els nous horitzons 
siguin favorables i que davant dels nous reptes que 
se li presentaran a la vida sigui ben afortunada i 
sobretot feliç.

Gràcies, Rosa i molta sort.

HORARI D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Atenció presencial:
DE DILLUNS A DIVENDRES de 9 a 14 h
DIJOUS TARDA de 17 a 18.30 h
Atenció telefònica:
DE DILLUNS A DIVENDRES de 8 a 14 h
DIJOUS de 16.30 a 18.30 h

HORARI DEL JUTJAT DE PAU

DIMARTS I DIJOUS de 9 a 14 h
Tel. 93 672 27 75
Ubicat a l’àrea de la Policia Local

HORARI DEL REGISTRE CIVIL

El registre civil és troba ubicat a l’àrea d’Atenció 
al Ciutadà i té el seu mateix horari.



Viure a la Palma
Fa vuit anys vam presentar-nos 
amb l’objectiu de paralitzar el 
creixement urbanístic proposat 

per l’anterior equip de govern i que feia ombra so-
bre la Palma. I en aquell moment vam obtenir el 
suport de la gent del poble a través de les urnes. 
Vam iniciar una etapa amb un projecte nou, plens 
de dubtes i inseguretat, fruit de la responsabilitat 
que se’ns havia delegat, però amb uns principis 
clars: un model de poble molt definit i el conven-
ciment clar que sabíem el que volíem i el que NO 
volíem per a la Palma.

Quatre anys més tard, en plena crisi econòmica, 
i amb l’objectiu del fre urbanístic complert, vam 
decidir presentar-nos de nou, més consolidats com 
a grup, amb més experiència i amb noves idees i 
propostes per al futur de la Palma. Altra vegada, 
vam tenir el suport de molts palmarencs a les ur-
nes i se’ns va brindar l’oportunitat de seguir en-
davant amb el model de poble que defensàvem i 
que es concretava amb un model de poble: petit, 
cohesionat i sostenible.

Aquesta no ha estat una legislatura de grans obres 
i infraestructures, sinó una legislatura en la qual 
tocava estar al costat de les persones, i això és 
el que hem fet. Hem treballat per oferir una mi-
llor atenció social, hem creat bonificacions fiscals 
per als impostos, hem afrontat amb recursos la 
problemàtica d’habitatge de moltes famílies i, en 
general, hem treballat per millorar la gestió i per 
optimitzar els recursos i serveis en Joventut, Edu-
cació, Cultura, Gent Gran, Esports... 

És cert que hi ha coses que podem millorar i que 
n’hi ha d’altres que no seran del gust de tothom, 
però darrere d’aquestes petites accions i grans 
projectes que s’han anat treballant dia a dia, hi ha 
una línia política molt clara i ferma: Volem conti-
nuar tenint aquest model de poble.

Estem contents de la feina feta, estem orgullosos 
del poble que entre tots estem construint, estem 
animats per continuar amb aquest projecte que 
fa 8 anys vam iniciar i estem cada dia més con-
vençuts que el podem tirar endavant amb èxit.

Sabem que hi ha coses que s’han de millorar i 
que s’han comès alguns errors que caldrà analit-
zar,  superar i resoldre, però també tenim un cultiu 
de nous projectes per fer una Palma encara millor. 
Tenim la il·lusió per portar-ho a terme i tenim la 
ferma convicció que ho podem aconseguir.

Així que després de vuit anys al capdavant d’aquest 
Ajuntament només ens queden dues coses per dir: 
Gràcies per tot el suport que ens heu donat i La 
Palma Sempre segueix endavant. 

Balanç al tombant de les 
eleccions municipals 
Em preocupa i molt, el balanç 
d’aquests darrers anys al nostre 
poble. En els darrers 4 anys, en-

tre la Diputació i l’àrea Metropolitana, han apor-
tat 1.5 milions d’€ de forma directa a la Palma, 
(1.000.000 més que en el periode 2007-2011). 
No tinc la sensació, que aquests recursos addicio-
nals s’hagin notat especialment a la vida diària de 
les veïnes i dels veïns de la Palma.
El nostre poble ha anat funcionant per inèrcia: 
gràcies a la magnífica tasca dels nostres serveis 
administratius i tècnics, s’han demanat i gestionat 
les subvencions. No obstant, la manca de decisio-
ns polítiques han conduit el nostre poble envers 
un ensopiment progressiu que l’estan convertint 
quasi exclusivament, en ciutat/dormitori. 
Preocupa, encara més, que el govern municipal 
hagi negligit en dir la veritat econòmica que, pa-
teix el nostre ajuntament. Una resolució del Ju-
rat d’expropiació de Catalunya obliga el nostre 
Ajuntament, a pagar la quantitat de 2.296.000€ 
als propietaris de la finca de Can Iglesies, quan 
aquests, n’exigeixin el pagament. Aquest, és un 
tema molt complex, que se sap que pot esclatar 
al nostre municipi des del 1997. Se sabia també, 
que era durant aquests darrers 3 anys, que el jurat 
d’expropiació emetria la seva resolució, com així 
ha estat. Si l’ajuntament hagués negociat amb les 
administracions i hagués establert els pactes as-
sumibles per la propietat i l’ajuntament, avui no 
estaríem patint aquesta amenaça que compromet 
més del 60% del nostre pressupost anual. 
La despesa total en assessoraments jurídics 
d’aquests darrers 8 anys, arriba als 600.000€ (in-
cloent els costos de seguretat social). 
Crec que aquesta gestió és clarament negligent 
amb la ciutadania. La gent de la Palma ens me-
reixem que la major part dels recursos públics es 
destinin a les persones, sobre tot ara, que estem 
en una situació de crisi i la feina és la primera 
prioritat. No en debades, segons el darrer baròme-
tre de l’observatori del Consell Comarcal, un dels 
municipis on més ha augmentat percentualment 
la desocupació és el nostre. De fet, gràcies a la 
intervenció de la diputació, la Palma ha tingut un 
pla d’ocupació que ha donat feina a 4 persones, 
per tasques d’obres i de neteja viària. Llàstima 
que només 2 d’aquestes persones contractades, 
siguin de la Palma.
I, finalment, no tot són males notícies. Gràcies al 
suport de la diputació i de l’àrea metropolitana, 
obres com la posta a punt de parcs infantils, la 
Font de Can Mascaró o l’arranjament integral del 
camí Estret i el parc del Pla de Sant Joan, fan de 
la Palma, un poble més bonic. Tant de bo, que 
aquestes millores, a partir d’ara, no quedin mal-
meses per manca de manteniment. 
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