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Un nou web municipal més 
accessible i al servei del ciutadà 
L’Ajuntament estrena un nou lloc web que prioritza 
la transparència i la millora de la tramitació en línia
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AJUNTAMENT  
AJUNTAMENT DE PALLEJÀ 93 663 00 00 
                  
OFICINA MPAL DE FONTPINEDA 93 650 00 01
OFICINA GESTIÓ TRIBUTÀRIA 93 472 92 54
DEIXALLERIA  93 663 26 62
RÀDIO PALLEJÀ  93 663 39 15

CULTURA (CASTELL DE PALLEJÀ)
REGIDORIA DE CULTURA 93 663 22 55
BIBLIOTECA  93 663 18 87
SERVEI DE CATALÀ  93 663 22 55

IGUALTAT
REGIDORIA D’IGUALTAT 93 663 22 55

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
REGIDORIA DE SOLIDARITAT 
I COOPERACIÓ  93 663 00 00

SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN
REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS 93 663 36 20
CASAL DE LA GENT GRAN 93 663 19 35
CENTRE DE DIA  93 663 23 88 

JOVENTUT (LA MASOVERIA)
REGIDORIA DE JOVENTUT 93 663 22 55
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL 93 663 41 63

ENSENYAMENT
REGIDORIA D’EDUCACIÓ 93 663 36 20
ESCOLA ÀNGEL GUIMERÀ 93 663 00 61
ESCOLA JACINT VERDAGUER 93 663 02 74
ESCOLA LA GARALDA  93 663 04 43
ESCOLA L’OREIG  93 650 00 87
IES PALLEJÀ  93 663 18 27
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL 
L’ESPURNA   93 663 30 16
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL 
LES ROVIRES  93 663 08 76
LLAR D’INFANTS BABIWEB 
   (Fontpineda)  93 650 08 34
LLAR D’INFANTS LA LLUNA 93 663 15 63

ESPORTS (PAVELLÓ I PISCINA)
REGIDORIA D’ESPORTS  93 663 02 43
SERVEI MUNICIPAL D’ESPORTS 93 663 02 43

PROMOCIÓ ECONÒMICA
REGIDORIA DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA  93 663 15 40
SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ 93 663 15 40

SANITAT
REGIDORIA DE SANITAT 93 663 36 20
AMBULATORI  93 663 06 67
   (Per demanar consulta) 902 111 444
URGÈNCIES (Sant Andreu de la Barca)               
   Atenció les 24 h del dia, tots 
   els dies de l’any  93 635 66 51
HOSPITAL de Martorell  93 774 20 20 

FARMÀCIES
FARMÀCIA BRAVO (Fontpineda) 93 688 07 48
FARMÀCIA GIBERT  93 663 01 25
FARMÀCIA HUGUET  93 663 03 49

SEGURETAT CIUTADANA
BOMBERS,  EMERGÈNCIES I 
MOSSOS D’ESQUADRA  112
POLICIA LOCAL  93 663 01 02
AMBULANCIA (URGÈNCIES) 061

TRANSPORTS
FERROCARRILS DE LA 
GENERALITAT  93 205 15 15
FONTPIBUS (Rafael Dorado) 93 663 00 00
SERVEI AUTOBUS
(SOLER I SAURET)  93 632 51 33

ALTRES SERVEIS
Parròquia Santa Eulàlia  93 663 03 29

COMPANYIES DE SERVEIS
CATALANA DE GAS
   Informació  902 200 850
   Avaries   900 750 750
CORREUS                       93 663 08 41
FECSA-ENHER  800 760 706
SERVEI AIGÜES
   Informació  900 710 710 
   Avaries   900 700 720
SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS 902 230 238
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Aparcament gratuït durant dues hores a la 
primera planta del mercat municipal

L’Ajuntament fomenta 
la recollida de l’orgànica 
entregant cubells i bosses 
compostables

L’encesa de l’enllumenat 
i la instal·lació de l’arbre 
inauguren el Nadal a 
Pallejà

CONTACTA AMB L’ALCALDESSA
Horari de visites: De dilluns a divendres de 9 a 12 h a l’Ajuntament 
(és necessari sol·licitar cita prèvia)
Telèfon: 936 630 000 · Correu electrònic: alcaldia.palleja@palleja.cat
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http://www.palleja.cat
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https://twitter.com/ajpalleja
https://www.facebook.com/AjPalleja/
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U n dels primers objectius que tenim com 

a Ajuntament de Pallejà des de l’inici 

d’aquesta legislatura és treballar amb 

la màxima transparència i proximitat possibles 

envers la ciutadania. Aquesta voluntat s’ha vist re-

flectida en actuacions concretes com l’establiment 

de reunions periòdiques amb els veïns o veïnes o 

promovent la creació de l’Assemblea Jove. Però 

també ens ha portat a treballar per una comunica-

ció municipal que fos més transparent i directa.

Recentment hem fet una passa important en 

aquest sentit amb la posada en marxa d’un nou 

web municipal que ja podeu trobar a palleja.cat. 

S’hi continuarà donant prioritat a la informació de 

servei i a l’actualitat, però, a més, s’hi incorporen 

tot un conjunt de novetats i millores que han de 

permetre que els pallejanencs i pallejanenques 

coneguin millor què fa el seu ajuntament i com 

ho fa.

Com a càrrecs electes, hem de saber entendre 

que ja queda lluny el temps en el qual érem esco-

llits per tal de governar per a la ciutadania: avui en 

dia ens hem d’exigir governar amb la ciutada-

nia. Aquest és un repte que passa, en primer lloc, 

per obrir les portes de l’Administració i deixar-hi 

passar a tots els veïns i veïnes. Amb aquest nou lloc 

web, hem aconseguit obrir una porta més gran i 

àmplia. Passeu-hi. l

U no de los primeros objetivos que te-

nemos como Ayuntamiento de Pallejà 

desde el inicio de esta legislatura es tra-

bajar con la mayor transparencia y proximidad 

posibles de cara a la ciudadanía. Esta voluntad se 

ha visto reflejada en actuaciones concretas como 

el establecimiento de reuniones periódicas con los 

vecinos o vecinas o promoviendo la creación de la 

Asamblea Joven. Pero también nos ha llevado a tra-

bajar por una comunicación municipal que fuese 

más transparente y directa.

Recientemente hemos dado un paso importan-

te en este sentido con la puesta en marcha de un 

nuevo web municipal que ya podéis encontrar en 

palleja.cat. En él se continuará dando prioridad a 

la información de servicio y a la actualidad, pero, 

además, se incorpora un conjunto de novedades 

y mejoras que deben permitir que los y las habi-

tantes de Pallejà conozcan mejor lo que hace su 

ayuntamiento y cómo lo hace.

Como cargos electos, debemos saber entender 

que ya queda lejos el tiempo en el que éramos es-

cogidos para gobernar para la ciudadanía: hoy en 

día debemos exigirnos gobernar con la ciuda-

danía. Este es un reto que pasa, en primer lugar, 

por abrir las puertas de la Administración y dejar 

pasar a todos los vecinos y vecinas. Con este nuevo 

sitio web, hemos conseguido abrir una puerta más 

grande y amplia. Pasad. l

«Amb aquest nou lloc web, 
hem aconseguit obrir una 
porta més gran i àmplia a 
l’Ajuntament»

Posem en marxa un nou web municipal amb la 
voluntat de facilitar l’accés de la ciutadania a 
l’Administració

Ponemos en marcha un nuevo web municipal con 
la voluntad de facilitar el acceso de la ciudadanía 
a la Administración

Ascensión Ratia
L’alcaldessa
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A quest passat 1 de desembre 
començava a funcionar en 
fase de proves el nou web 

municipal, que manté el seu domini 
palleja.cat. El nou portal ha estat dis-
senyat amb l’objectiu de facilitar-hi la 
navegació als ciutadans, atès que or-
ganitza tots els continguts de manera 
que siguin accessibles de forma ràpida 
i intuïtiva.

La millora del servei en línia que 
s’ofereix a la ciutadania és una de les 
prioritats de l’equip de govern amb 
aquest nou web que, alhora, garanteix 
el compliment d’allò que estableixen 
les lleis de transparència i administració 
electrònica. El nou lloc web ha estat ela-
borat amb el suport de la Diputació de 
Barcelona. 

La informació, més a prop 
del ciutadà

Amb aquest nou web, l’Ajuntament 
posa a disposició del ciutadà molta 
informació nova que l’antic no oferia. 

Pallejà estrena nou web 
municipal
Aquest és una aposta del consistori per millorar el servei a la ciutadania, oferir una 
informació més accessible i complir amb la Llei de Transparència

Entre les novetats, els visitants poden 
consultar-hi informació pràctica sobre 
el municipi com, per exemple, llistats 
d’equipaments, entitats, empreses i 
comerços —tots ells amb les seves 
ubicacions— així com dades sobre els 
principals llocs d’interès natural i arqui-
tectònic de Pallejà. Una altra peça fona-
mental del nou web és la publicació del 
catàleg complet de serveis que ofereix 
l’Ajuntament a la ciutadania.

El nou portal ofereix també la possibi-
litat de fer-hi consultes per temàtiques, 

és a dir, que els continguts es poden 
agrupar segons l’àmbit d’interès de 
l’usuari. Així, s’hi han creat una desena 
de temes que van des de «Joves» a «Gent 
Gran» passant per «Ocupació i empresa» 
o «Atenció a les persones».

L’actualitat també continua sent un 
element prioritari a la portada del web 
a través de les notícies i les campanyes 
que desenvolupa el consistori. A aques-
tes cal afegir, com a novetat, l’agenda, 
amb la informació sobre els diversos ac-
tes que s’organitzen al municipi.



L’ADROC DE PALLEJÀ #95 NOVEMBRE/DESEMBRE 2016 Revista d’informació local 5

Els eixos bàsics 
del nou web:

• Accessibilitat. Ha estat 

dissenyat amb l’objectiu de 

facilitar la navegació i que els 

continguts es puguin trobar de 

forma ràpida i intuïtiva.

• Transparència. Permet 

consultar tota la informació 

institucional així com les dades 

relatives a la gestió econòmica, 

els ajuts i les contractacions.

• Tramitació en línia. Els 

pallejanencs i pallejanenques 

poden realitzar les seves 

gestions a través de la seu 

electrònica de l’Ajuntament.

• Serveis a la ciutadania. 

S’hi pot consultar el catàleg 

complet de serveis que 

l’Ajuntament ofereix al ciutadà.

• Actualitat. Es prioritzen a la 

portada les notícies, l’agenda i 

les campanyes que desenvolupa 

el consistori.

• Disseny responsiu. És 

un web que adapta els seus 

continguts a dispositius mòbils 

com ara telèfons i tauletes.

Com fins ara, els usuaris poden con-
sultar la revista municipal en diversos 
formats, entre els quals hi ha la versió 
virtual. Així mateix, poden rebre tota la 
informació i novetats setmanals que es 
publiquin al web sempre que estiguin 
subscrits al butlletí digital.

Seu electrònica i Portal de 
Transparència

El nou portal del consistori pallejanenc 
permet accedir-ne a la seu electrònica, 
on els visitants poden fer ús de la trami-

tació en línia i disposar de tota la infor-
mació i documentació oficials, com ara 
les actes dels plens, els pressupostos 
municipals, les ordenances fiscals, les 
normatives i reglaments municipals i el 
tauler d’anuncis i edictes. 

D’altra banda, la mateixa seu ens 
dona accés al Portal de Transparència, 
en el qual els usuaris poden trobar in-
formació institucional i relacionada 
amb l’acció de govern i consultar dades 
sobre la gestió econòmica, ajuts i sub-
vencions, planificació territorial, con-

tractes i processos de licitació. El web 
també es pot consultar de manera més 
còmoda i eficient a través de dispositius 
mòbils, com ara telèfons i tauletes, ja que 
el disseny del nou portal és completa-
ment responsiu i adapta els continguts 
als diferents suports. l

Entre les principals novetats 
hi ha el catàleg complet de 
serveis de l’Ajuntament i la 
informació agrupades per 
temàtiques segons l’àmbit 
d’interès per l’usuari

El nou web facilita la 
navegació als ciutadans, ja 
que organitza els continguts 
de manera més fàcil i 
intuïtiva
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La formació 
ocupacional per 
al 2017 inclou 
cinc cursos

L’ Ajuntament de Pallejà 
oferirà, de cara al pri-
mer trimestre de l’any 

vinent, formació subvencionada 
pel Servei d’Ocupació de Cata-
lunya i adreçada a persones en 
situació d’atur. En concret, es 
preveu que s’impulsi un curs de 
gestió administrativa en relació 
amb el client, dos cursos d’ac-
tivitats auxiliars de magatzem, 
dos cursos d’atenció sociosani-
tària a persones dependents en 
institucions socials i un curs de 
neteja de superfícies i mobiliari 
en edificis i locals. Tots ells in-
clouen estades de pràctiques en 
empreses i permeten obtenir un 
Certificat de Professionalitat. Per 
a més informació cal dirigir-se a 
La Molinada. l

Prop de 25 persones es formen 
en la conducció de carretons 
elevadors
L’Ajuntament ha subvencionat la formació, 
dirigida a aturats

L a formació de carretons ele-
vadors impulsada per l’Ajun-
tament de Pallejà ha comptat 

amb 24 alumnes, que han obtingut el 
certificat per a manejar quatre carre-
tons: el frontal, el retràctil, l’apilador 
elèctric i el transpalet elèctric. El con-
sistori finançava íntegrament la for-
mació, que anava dirigida a persones 
en atur per millorar-ne la capacitat 

Tots els cursos inclouen 
pràctiques en empreses 
i permeten obtenir 
un Certificat de 
Professionalitat

El Servei Local d’Ocupació gestiona 
276 contractacions en el 2016
El municipi impulsa diverses mesures de foment de l’ocupació que permeten situar la taxa 
d’atur per sota dels nivells comarcals i catalans

L a Molinada, el servei d’ocupació 
de Pallejà, ha gestionat, en el que 
portem d’any, fins a 276 contrac-

tacions a través de la borsa de treball. 
A més, també ha publicat 192 noves 
ofertes de feina —la majoria, d’empre-
ses del municipi—, i s’hi han incorporat 
48 noves empreses que derivaran les 
seves convocatòries al servei local. Els 
principals sectors de les ofertes labo-
rals són el sociosanitari, el de la logísti-
ca-magatzem i transport, el lleure, l’ad-
ministració i gestió i els dependents de 
fleca-cafeteria.

A més, l’Ajuntament també impul-
sa l’ocupació al municipi a través de 

d’entrar al món laboral. La valoració 
que en fan tant alumnes com profes-
sors és molt satisfactòria. l

diversos plans d’ocupació. Aquest se-
gon semestre ha contractat quatre 
persones del municipi gràcies a un pla 
coordinat amb l’AMB, i participa en tres 
programes més del Consell Comarcal; 
dos d’ells són adreçats a joves —el de 
Garantia Juvenil i el de Joves per l’Ocu-
pació— i l’altre està vinculat a la indús-
tria alimentària i logística del territori. 
Tots aquests plans han ajudat a reduir 
l’atur municipal, que al mes d’octubre 
ha disminuït en 77 persones respecte 
al mateix mes de l’any anterior. A més, 
aquest índex es manté per sota de la 
taxa d’atur mitjana de la comarca i de 
Catalunya. l

L’Ajuntament contractarà 
quatre persones del municipi 
gràcies a un pla d’ocupació
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El Mercat Municipal ja disposa 
d’aparcament gratuït a la primera planta
El consistori ha signat un conveni amb Mercadona per permetre-hi l’estacionament 
durant dues hores

L es compres al Mercat Municipal i 
als comerços de la seva zona d’in-
fluència seran més fàcils i còmo-

des gràcies a la possibilitat d’aparcar el 
vehicle gratuïtament a la primera plan-
ta durant dues hores, entre les 9.15 i les 
21.15 h de dilluns a dissabte. Això ha es-
tat possible gràcies a l’acord signat en-
tre l’Ajuntament de Pallejà i Mercadona 
pel qual els clients del mercat i dels 
comerços propers podran aparcar a la 
zona d’aparcament del supermercat de 
manera totalment gratuïta.

L’única limitació en l’estacionament 
és la durada màxima de dues hores, 
que s’haurà d’indicar amb un disc ho-
rari col·locat en un lloc visible del para-
brises. Aquests discos es poden recollir 

Pallejà es dotarà de dos nous 
desfibril·ladors a partir del gener
Aquests se sumaran als vuit ja existents en dependències municipals, a l’espai públic 
i als vehicles de la Policia Local

A partir del mes de gener vi-
nent, Pallejà comptarà amb 
deu desfibril·ladors repartits 

per diferents punts del municipi grà-
cies a la recent adquisició de dos nous 
aparells, que serveixen per a tractar les 
aturades cardiorrespiratòries a través 
d’una descàrrega elèctrica. Els nous es 
situaran al vehicle de Protecció Civil i al 
Castell, concretament a l’exterior per-
què pugui ser utilitzat les 24 hores els 
365 dies l’any.

Els problemes cardiovasculars poden 
aparèixer amb la pràctica esportiva, i és 
per això que n’hi ha dos de situats a la 
Zona Esportiva. Els altres es reparteixen 
per espais públics per on transita molta 
gent: la sala Pal·ladius, l’ajuntament, el 
centre cívic de Fontpineda i l’exterior 

ta. Tot i així, s’ha fet formació específica 
a diverses persones per a saber com ac-
tuar mentre no arriba l’ambulància. l

On es troben ubicats els 
desfibril·ladors?
• Dos a vehicles de la Policia Local
• Sala Pal.ladius
• A la piscina de la Zona Esportiva
• Camp de Futbol 
• Ajuntament de Pallejà
• Centre Cívic de Fontpineda
• Casal de la Gent Gran 
• Ambulància medicalitzada
• Zona exterior del Castell (gener)
• Vehicle de Protecció Civil (gener)

als establiments del Mercat Municipal, 
als comerços associats a Comerç Palle-
jà de la zona d’influència del mercat o 
a les oficines de l’Ajuntament. Des del 
consistori es vol agrair el paper facilita-
dor del Mercat de Pallejà i de l’associa-

ció Comerç Pallejà per arribar a aquest 
acord.

L’Ajuntament, a més, ha alliberat per 
a l’aparcament lliure dels veïns i veïnes 
les places d’aparcament properes que 
eren d’estacionament en zona blava. l

del casal de la gent gran, a més de dos 
vehicles de la Policia Local que també 
en porten. Els desfibril·ladors consti-
tueixen una eina imprescindible per a 
salvar vides en cas d’alteracions al cor, 
com una fibril·lació ventricular o una ta-
quicàrdia. El seu ús és molt senzill grà-
cies a les instruccions verbals que facili-
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El tram de vorera entre 
el carrer Maestro Falla i la 
parada d’autobús cap 
a Sant Vicenç dels Horts 
s’ha reparat

La brigada municipal fa reparacions 
a la via pública
S’han arranjat bancs i voreres en mal estat i s’ha pintat la façana exterior 
del cementiri vell

E n l’últim mes, s’han dut a terme 
diversos arranjaments a la via 
pública i als parcs de la ciutat 

per part de la brigada municipal. En 
concret, s’han reparat petites zones de 
panots aixecades, bancs que estaven 
en mal estat i tanques. A més, tam-
bé s’han fet obres d’arranjament del 
tram de vorera comprès entre el carrer 
Maestro Falla i la parada d’autobús en 
direcció a Sant Vicenç dels Horts.

D’altra banda, també s’ha pintat la 
façana exterior del cementiri vell en 
la línia de rehabilitació dels cementiris 
que es segueix des de fa uns anys. L’any 
passat ja es van executar les obres de 
construcció del camí de vianants del 
cementiri nou i es va enderrocar la 
construcció auxiliar del cementiri vell 
que estava en ruïna. l

Fontpineda també se sotmet a diversos 
treballs de millora de les vies
Les actuacions impliquen la ronda Montmany, la via Alegria, l’espai d’esbarjo de la via 
Primavera i la zona d’aparcament de la via Abadia de Poblet

L’ Ajuntament també treballa 
en la millora de l’espai públic 
de Fontpineda, sobretot en el 

soterrament de serveis i línies, com és 
el cas de la ronda Montmany, on s’ha 
aprofitat per a fer una nova vorera al 
costat de l’escola L’Oreig. En el cas de la 
via Alegria, es preveu que els treballs de 
soterrament comencin a la primeria del 
2017. A més, també s’han impulsat tas-
ques forestals, de neteja dels baixants 
d’aigua a la ronda Montmany, per evi-
tar inundacions, i de tala dels arbres en 
mal estat a la via Alegria per evitar que 
malmetin els habitatges del costat. En 
aquest cas s’han invertit més de 17.000 
€ subvencionats per la Diputació.

A l’espai d’esbarjo de la via Primave-
ra s’ha reparat la tanca de seguretat, 
que s’havia fet malbé per culpa d’ac-
tes de vandalisme i incivisme produïts 
aquest estiu. La zona d’aparcament de 
la via Abadia de Poblet, al costat de 

la via Alta, també s’ha adequat, orde-
nant-ne els contenidors i facilitant la 
zona d’aparcament per a les entrades i 
sortides de l’escola. En una segona fase, 
al començament de l’any vinent, s’en-
jardinarà aquesta zona. l
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dels propietaris. L’Ajuntament recorda 
que és obligatori recollir els excrements 
dels animals, tant d’aquest espai com de 
la resta d’espai públic, i així ho reforça 
una campanya de civisme impulsada 
recentment. l

El nou espai respon a la 
demanda feta pels propietaris 
dels gossos de disposar d’una 
zona on passejar lliures

Inaugurada la primera zona d’esbarjo 
per a gossos a Pallejà
El nou equipament ofereix espai per a córrer als animals i permet millorar 
la convivència amb els ciutadans

P allejà ja compta amb una zona 
d’esbarjo per a gossos, pensada 
perquè els animals hi puguin 

córrer lliurement, fer activitat física i re-
lacionar-se entre ells. Alhora, respon a 
l’objectiu de millorar la convivència amb 
la ciutadania i evitar que accedeixin a les 
zones enjardinades o parcs infantils on 
no està permès. El nou espai està situat 
a la cantonada entre la ronda Santa Eu-
làlia i l’avinguda Generalitat.

La construcció d’una zona d’esbarjo 
per a gossos, la primera que es posa en 
marxa al municipi, respon a la demanda 

Es duen a terme els treballs de 
poda als arbres de l’espai públic
S’escull el mètode de poda més adequat per a cada 
espècie per no afectar-ne la salut

D urant els mesos d’octubre i 
novembre s’han dut a ter-
me els treballs de poda als 

arbres de l’espai públic de Pallejà, 
d’acord amb els mètodes seguits 
els anys anteriors i personalitzats 
per a cada espècie. Podar correc-
tament un arbre és molt important 

per a no afectar-ne la salut i evitar 
que se’n podreixin branques. Són 
especialment delicades les more-
res, que no admeten un canvi ra-
dical de tipus d’esporga. A banda 
d’aquestes feines, també s’han re-
tirat aquells arbres que tenien un 
elevat grau d’afectació. l

L’Ajuntament ha 
aplicat un tractament 
preventiu contra la 
processionària del pi

C om cada mes de novembre, 
l’Ajuntament ha aplicat els 
tractaments preventius als 

pins de l’espai públic per evitar la 
proliferació de la processionària, una 
plaga que afecta aquesta espècie i 
que és altament contagiosa. El trac-
tament aplicat s’ha fet mitjançant 
insecticides químics. El consistori 
demana també als propietaris de 
parcel·les que revisin els seus arbres 
per aplicar-hi el mateix tractament 
o eliminar-ne les bosses de proces-
sionària una per una. l

Els arbres amb un elevat 
grau d’afectació han estat 
retirats de la via pública
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Nou skate park més ampli a la ronda 
Santa Eulàlia
La nova zona comptarà amb cinc elements entre rampes de diferents alçades, 
graons i barres

P allejà sumarà un nou skate park a 
la ronda Santa Eulàlia amb el car-
rer Cervantes, a prop de l’antiga 

zona dedicada a la pràctica d’aquest es-
port. La nova zona de skating serà més 
gran i ocuparà l’espai on actualment hi 
ha el parc infantil a la cruïlla amb el car-
rer Onze de Setembre.

Es compondrà de cinc elements di-
ferents, com ara dues rampes alçades, 
una recta amb menys desnivell, una 
barra i uns graons, que es preveu que 
estiguin instal·lats abans d’acabar l’any. 
L’objectiu de la nova zona de skating és 
que els practicants d’aquest esport pu-
guin desenvolupar-lo millor i amb més 
versatilitat. l

Nova pista de futbol per a infants 
i nou espai de workout 
L’espai disposarà de dos nous equipaments que pretenen fomentar la pràctica 
esportiva al carrer

A mb la voluntat de seguir in-
vertint en equipaments per 
a fomentar la pràctica espor-

tiva al carrer, des de l’Ajuntament està 
previst instal·lar una nova minipista de 
futbol al municipi. Aquesta estarà ubi-
cada a l’antiga plaça del Cementiri Vell, 
anomenada ara plaça Lluís Companys. 
La pista comptarà amb elements de 
seguretat propis per tal que la puguin 
gaudir els infants més petits i evitar que 
hagin de compartir l’espai amb nens i 
nenes més grans.

Nova zona de workout
A banda d’aquest equipament, també 
es crearà una nova zona de workout 
molt més completa i molt més àmplia 
que la que es troba actualment al parc 
de la Molinada per tal d’atendre la de-

manda creixent de joves del municipi 
que practiquen aquest esport. l

La nova zona de workout, 
més completa i més àmplia, 
s’adaptarà a la demanda 
creixent de joves que 
practiquen aquest esport

Es preveu que la instal·lació 
estigui finalitzada abans 
d’acabar l’any



L’ADROC DE PALLEJÀ #95 NOVEMBRE/DESEMBRE 2016 Revista d’informació local 11

La Biblioteca de 
Pallejà celebra el 
seu 14è aniversari

E l passat dijous 10 de novem-
bre, la Biblioteca de Pallejà 
va celebrar 14 anys des de 

l’obertura i posada en marxa del ser-
vei. Per commemorar-ho, va orga-
nitzar diferents activitats l’endemà 
divendres. A més, a la sala infantil es 
va inaugurar, al mes de setembre, un 
nou mural que representa dos nens 
que entren al Castell i a la Bibliote-
ca i en surten transformats. El mural 
va ser pintat a mà per la mestra del 
taller de dibuix i pintura de Pallejà, 
Tere Riera

En aquesta pintura apareixen 
representades les principals activi-
tats que es realitzen al Castell i es 
barregen elements de fantasia amb 
elements propis del folklore local. 
El missatge que hi ha escrit és: «Tot 
el que fas amb el cor fa créixer l’ale-
gria», per a convidar els més petits a 
gaudir de les coses més senzilles. l

L’Espai de Tarda ofereix a les 
famílies bonificacions del 60% o 
del 100% segons la seva situació 
econòmica
El servei vol donar resposta a la necessitat social de 
les famílies i funcionarà totes les tardes del curs 

J a s’ofereix a les famílies l’Espai 
de Tarda els dilluns, dimecres i 
divendres, de 16.30 a 19.30 h, i 

a partir del gener ho farà cada dia de 
dilluns a divendres. Impulsat per la 
regidoria d’educació i infància, l’Es-
pai de Tarda és un lloc de trobada 

dels infants d’entre 3 i 12 anys per-
què hi puguin desenvolupar la seva 
creativitat i aprendre tant a jugar 
amb els altres com també tècniques 
d’estudi gràcies al «Racó de deures».

L’escola La Garalda acull el servei, 
dirigit per professionals del lleure i 
l’educació. Els infants es divideixen 
en grups per edats i fan tallers de 
treballs manuals, teatre i contes, cui-
na, diversitat o grans jocs. L’última 
hora es reserva per als deures. Per a 
inscriure-s’hi cal contactar amb els 
Serveis Socials (telf. 93 663 36 20). l

L’Espai de Tarda està 
pensat per a infants 
d’entre 3 i 12 anys
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L’Ajuntament i el comerç de Pallejà 
fomenten les compres amb menys 
residus i més sostenibles
Durant el mes de novembre, les persones que compraven amb carretó, cabàs 
o bossa reutilitzable participaven en un sorteig de productes

L es regidories de Comerç i Medi 
Ambient de l’Ajuntament han im-
pulsat, aquest mes de novembre, 

una campanya per a reduir els envasos 
en les compres fetes als establiments 
alimentaris. Així, totes les persones que 
anaven a comprar amb carretó, cabàs, 
bossa reutilitzable o un objecte similar 
als establiments adherits a la campanya 
rebien un val per participar en un sor-
teig de 10 carretons i 20 cabassos.

L’objectiu de la campanya era el de 
reduir l’ús de les bosses de plàstic, un 
material que causa greus problemes 

E ntre els mesos de setembre i no-
vembre, l’Ajuntament de Pallejà 
ha dut a terme un seguit d’ac-

cions per a fomentar la recollida selec-
tiva de la fracció orgànica dels residus 
i millorar-ne la qualitat. Durant aquest 
temps s’han facilitat als veïns i veïnes la 
informació i el material necessaris per 

Tram final de la campanya per a fomentar 
la recollida de la fracció orgànica
Es preveu realitzar de cara al 2017 uns tallers a les escoles per a conscienciar 
els alumnes sobre la importància de separar els residus a casa

a poder fer la separació a les llars, com 
cubells i bosses compostables que se-
gueixen a disposició de la ciutadania un 
cop finalitzada la campanya.

La posada en marxa d’un blog infor-
matiu i d’un telèfon mòbil per a resoldre 
dubtes, l’elaboració d’un vídeo partici-
patiu i una jornada de debat han estat 
altres de les accions que s’han realitzat 
dins aquesta campanya que compta 
amb el suport de l’Agència de Residus 
de Catalunya.

Accions als centres             
educatius

Durant el primer trimestre del 2017 es 
preveu dur a terme un seguit de tallers 
a les escoles a través dels quals els in-
fants podran conèixer què és la fracció 
orgànica i per què és important sepa-
rar-la a casa. l

S’han facilitat als veïns 
i veïnes cubells i bosses 
compostables que segueixen 
a disposició de la ciutadania 
un cop finalitzada la 
campanya

ambientals, i fomentar el consum res-
ponsable i sostenible. El sorteig es va 
celebrar el passat 27 de novembre, 

coincidint amb el mercat de segona mà 
i la celebració de la Setmana Europea 
de Prevenció de Residus. l
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E ls pallejanencs i pallejanenques 
van tornar a mostrar el seu espe-
rit més solidari col·laborant en la 

campanya de recollida d’aliments orga-
nitzada de forma conjunta per l’Ajunta-
ment, la Xarxa Solidària d’Aliments i la 
parròquia de Santa Eulàlia. Durant el mes 
de novembre es van recaptar 5 tones de 
material, entre el qual hi ha aliments i 
productes d’higiene personal i de neteja. 
La ciutadania va fer les seves aportacions 
del 7 a l’11 de novembre en els diversos 
punts de recollida que es van habilitar 
a l’església, al Castell, al Centre Cívic de 
Fontpineda i als principals supermercats 
del municipi. 

Dues setmanes després, els palle-
janencs i pallejanenques van tornar a 
respondre durant la celebració del Gran 
Recapte. En només dos dies, es van reco-
llir 17 tones més d’aliments. Totes dues 

La solidaritat pallejanenca aconsegueix 
recaptar 22 tones d’aliments
D’aquesta xifra, 17 es van aconseguir durant el Gran Recapte i els altres 5 a través de la 
campanya «Tots a taula» 

L’èxit de la recollida ha 
estat possibles gràcies a la 
col·laboració de voluntaris, 
establiments i la ciutadania 
en general 

Aposta 
per un 

Nadal més 
sostenible

D urant les festes nadalenques s’incrementa el consum de forma consi-
derable, ja sigui perquè comprem més per fer regals o per organitzar 
els àpats familiars. Des de l’Ajuntament es recorda a la ciutadania que 

aquest augment hauria de tenir el mínim impacte ambiental possible. És per això 
que s’ofereixen un seguit de consells per a gaudir d’un Nadal més sostenible.

l No feu servir molsa per als pessebres
l Adquiriu arbres de Nadal de vivers i plantacions controlades
l Feu ús del comerç de proximitat del poble
l Compreu només allò necessari per no malbaratar els aliments
l Recicleu els residus generats i dipositeu-los als contenidors corresponents
l Feu guarniments i embolcalls amb materials reciclats
l Feu regals immaterials i útils
l Eviteu els embolcalls innecessaris
l Fomenteu l’ús de joguines no electròniques
l En cas necessari, utilitzeu piles recarregables
l Estalvieu energia regulant correctament la calefacció o evitant il·luminar 
en excés els ornaments nadalencs
l Desplaceu-vos amb transport públic, en bicicleta o a peu

campanyes no haguessin estat possibles 
sense la col·laboració desinteressada de 
voluntaris i establiments locals. l
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L’Ajuntament reconeix la tasca de 
Protecció Civil Pallejà
Un acte al consistori va servir per a agrair la col·laboració dels homes i dones 
que formen part de l’entitat

E l passat mes d’octubre es va cele-
brar un acte a l’ajuntament per a 
reconèixer els homes i dones que 

formen part de Protecció Civil de Pallejà, 
una entitat que treballa en la prevenció 
i coordinació en els casos de catàstrofes 
o emergències del municipi. La mateixa 
alcaldessa, Ascensión Ratia, els va rebre a 

la sala de plens del consistori per agrair-
los la tasca que fan de manera coordina-
da amb la resta de cossos de seguretat, 
de manera voluntària. A més, també ac-
tuen de forma preventiva en la sensibi-
lització i conscienciació de la població i 
difonen els consells sobre com actuar en 
cas d’emergència. l

Els Amics del Museu 
de Pallejà, la garantia 
de conservació del 
patrimoni
L’entitat cultural, sense ànim de lucre, centra la 
seva activitat en el museu local

E ls Amics del Museu de Pallejà compleixen enguany deu anys des de 
la seva fundació. En aquesta dècada d’existència, s’han dedicat a vet-
llar per la conservació i rehabilitació del patrimoni artístic, històric, 

arqueològic, arquitectònic, etnològic i cultural de Pallejà. Però el seu prin-
cipal àmbit de treball ha estat, des de sempre, el museu local, del qual han 
fomentat l’estudi i la divulgació. És una entitat cultural sense ànim de lucre, 
que col·labora amb les administracions públiques per dur a terme el seu 
objectiu.

Actualment, el president dels Amics del Museu de Pallejà és en Manel Es-
torach Gallart i l’associació està formada per uns 85 membres. l

FITXA TÈCNICA:

Nom:  
Amics del Museu de Pallejà
Any de fundació: 
1996
Adreça: 
El Castell, av. Prat de la Riba, 10
Horari d’atenció al públic: 
els divendres de 18 a 20 h al mateix 
museu
Telèfon: 
936 632 255

ESPAI ENTITATS



Dinar de la gent gran
Hora: 14 h
Preu: 8 €
Venda de tiquets del 12 al 15 de desembre 
al Casal de la Gent Gran
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Passociació de la Gent Gran
_____________________________________

Festa de Nadal del CAU
Hora:16 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: AEiG Gratallops
_____________________________________

Sopar Nadal – Festa 50è 
aniversari del Club de Bàsquet
Hora: 21 h
Venda tiquets a les oficines del club: adults 
12 €, infantil 8 € (fins 12 anys)
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Club Bàsquet Pallejà

_________________________________________

 DIUMENGE
 DESEMBRE

4a Lliga Catalana de Futbol Sala 
Hora: De 10 a 13 h
Lloc: Pavelló
Organitza: Disport FC
_____________________________________

5a Fira de Nadal amb una 
mostra d’artesania i comerç
Animació de pallasso i visita del 
Pare Noel
Hora: De 10 a 15 h
Lloc: Rambla Pau Casals
Organitza: Comerç Pau Casals
_____________________________________

Espectacle infantil: De què fan 
olor els pets?, de la Cia. Sgratta 
Hora: De 12 h
Edat recomanada: a partir de 3 anys
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Grup local La Xarxa
_____________________________________

Concert de Nadal
Hora: 18.30 h
Lloc: Parròquia Santa Eulàlia
Organitza: Coral Pau Casals
_____________________________________

Conte de Nadal i presentació del 
nou tió a càrrec dels Contents 
Contem Contes Cantant
Hora: 18 h
Adreçat a infants a partir de 4 anys
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca
_____________________________________

6è Torneig Escolar d’Escacs de 
Nadal
Hora: 18 h
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Club Escacs Pallejà
_____________________________________

Inauguració del Pessebre 
Monumental amb la participació 
dels Nicolaus de l’escola Jacint 
Verdaguer
Hora: 19 h
Lloc: Castell
Organitza: Associació Modelistes de Pallejà
i Nicolaus de l’escola Jacint Verdaguer
_____________________________________

Representació del Poema de 
Nadal
Hora: 21.30 h 
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Grup Antic de Teatre
_____________________________________

 DISSABTE
 DESEMBRE

Motocinema. Visionat d’una 
pel·lícula sobre viatges en moto 
Hora: 10 h
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Randy Motor Club
_____________________________________

Caminada popular 
Hora: 10 h
Sortida: plaça de la Llum
Organitza: Peña Madridista Pallejà
_____________________________________

Club de lectura per a adults: 
El año del diluvio, d’Eduardo 
Mendoza
Hora: D’11 a 12.30 h
Sortida: Sala gran del Castell
Organitza: Biblioteca
_____________________________________

AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ DESEMBRE

 DIVENDRES
 DESEMBRE

Acte de Nadal de la gent gran 
Hora: 11.30 h
- Grup de teatre Temps d’Il·lusió
- Cantada de nadales
- Esmorzar
Lloc Sala Pal·ladius
Organitza: Gent Gran
_____________________________________

Festival de música i imatge 
Andròmines
Hora: De 16 a 2 h
Lloc: Zona bar de la Sala Pal·ladius
Organitza: PSONORA
_____________________________________

17

Campanya de joguines
Lloc: Centres escolars  i Castell
Organitza: Creu Roja Serveis i Socials

DEL DILLUNS           DE DESEMBRE 

AL DIMECRES           DE DESEMBRE

12

21

16

Pessebre Monumental
Laborables: de 18 a 20 h 
Dissabte i diumenge: de 12 a 14 h
Nadal, St. Esteve i Cap d’Any:
de 12 a 14 h
Lloc: Castell
Organitza: Associació de Modelistes de 
Pallejà

DEL DIVENDRES           DE DESEMBRE 

AL DIVENDRES           DE GENER

16

13

18



 DIUMENGE
 GENER

Festa de Cap d’Any
Hora: De 0.30 a 6 h
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Joventut
_________________________________________

 DILLUNS                DIMECRES
 GENER          GENER

Patge Real
Hora:  De 17 a 20 h
Lloc: Plaça del Castell
Organitza: Cultura
_________________________________________
 
 
 DIJOUS
 GENER

Recepció i benvinguda als Reis 
Mags d’Orient
Hora: 18 h
Lloc: Balconada de l’ajuntament
Organitza: Cultura
_____________________________________

Inici Cavalcada dels Reis
Hora: 18.30 h
Lloc: Pl. Llum, Ntra. Senyora de Loreto, av. 
Onze de Setembre, Joan Maragall, av. Prat 
de la Riba, av. Generalitat, Pau Claris, Ntra. 
Senyora de Loreto fins plaça de la Llum
Organitza: Comissió Cavalcada de Reis
_____________________________________

Sorteig de Nadal «Viu el Nadal 
al Comerç Local»
Hora: 19.30 h
Sorteig d’un viatge a Londres, Roma o París 
i de dues targetes regal de 50 € i 4 targetes 
regal de 25 €
Lloc: Plaça de la Llum
Organitza: Comerç Pallejà
_________________________________________

Ball de la gent gran
Hora: 18.00 h
Lloc: Sala Pal·ladius
_________________________________________

 
 DIMARTS
 DESEMBRE

Conte per a nadons: De què fa 
gust la lluna?, a càrrec de 
Sandra Rossi
Hora: 18 h
Per a nadons de 0 a 3 anys. Cal inscripció 
prèvia.
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Biblioteca
_____________________________________

Data límit d’inscripció al 
Concurs de Pessebres de Pallejà
Bases: www.palleja.cat
Lloc: Castell
Organitza: Cultura
_________________________________________

 DIJOUS
 DESEMBRE

Concert de Nadal dels alumnes 
del Taller Municipal de Música
Hora: 19 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Taller Municipal de Música
_________________________________________

 DIVENDRES
 DESEMBRE

Cagatió Popular
Hora:  17 h
Recollir tiquet al Castell abans del 20.12 
fent una petita aportació solidària 
econòmica o d’aliments per al Banc 
d’Aliments de Pallejà
Lloc: Plaça del Castell
Organitza: Cultura, Joventut i Educació i 
Infància
_________________________________________

Lliurament de premis de la III 
edició del Concurs Literari i de 
Dibuix de Nadal
Hora: 18 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Pallejart
_____________________________________

Vine a fer el teu tió de Nadal de 
fang
Hora: 18 h
A partir de 4 anys.
Cal inscripció prèvia.
Lloc: Sala infantil de la Biblioteca
Organitza: Biblioteca
_________________________________________

 DISSABTE
 DESEMBRE

Pare Noel i Cagatió
Hora: 17 h 
Preu: 4 € per a no socis de l’associació
Socis gratuït
Lloc: Centre Cívic Fontpineda
Organitza: Associació de Veïns de 
Fontpineda i CMGF
_________________________________________

 DIMARTS     DIMECRES
 DESEMBRE       DESEMBRE

Tallers 100% Ciutadania
Hora: De 16.30 a 20 h
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Igualtat
_________________________________________

24 1

5

27 28

Campus de Nadal de Futbol 
Sala
Hora: De 9 a 13 h
Més informació a l’oficina del Club de 
Futbol Sala.
Dimarts i dijous de 18 a 21 h
Servei d’acollida de 8 a 9 h i de 13 a 14 h
Lloc: Pavelló
Organitza: Club Futbol Sala

DEL DIMARTS           DE DESEMBRE 

AL DIVENDRES           DE DESEMBRE
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AGENDA
D’ACTIVITATS
PALLEJÀ GENER
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 DISSABTE    DIUMENGE
 GENER       GENER

Pessebre Vivent
Hora: A partir de les 19 h
Preu: 2 €
Inici: davant escola Jacint Verdaguer
Organitza: Comissió Pessebre Vivent
_________________________________________

 
 DIUMENGE
 GENER

Ball de la gent gran
Hora: 18 h
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Associació de la Gent Gran
_________________________________________

 DIVENDRES
 GENER

Lliurament premis del concurs 
de pessebres a les llars
Hora: 20 h
Lloc: Entrada del Castel
Organitza: Associació de Modelistes de 
Pallejà
_________________________________________

 DISSABTE
 GENER

Gala agraïment quarantins ‘75
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Q’76
_________________________________________
 
 
 DIUMENGE
 GENER

Tres Tombs
Hora: 10 h
Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: Centro Cultural Andaluz
_________________________________________

  DIMARTS
   GENER

Taller d’adolescència
Hora: De 21.30 a 23 h
Lloc: Rambla Pau Casals, 6
Organitza: Educació
AMPA INS Pallejà i escola L’Oreig
_________________________________________

 DIUMENGE
 GENER

Ball de la gent gran
Hora: 18 h
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Associació de la Gent Gran
_________________________________________
 
 DISSABTE
 GENER

Gala benvinguda quarantins ‘77
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Q’76
_________________________________________

 DISSABTE
 FEBRER

4a Jornada d’Escacs Comarcal
Hora: De 9 a 14 h
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Club Escacs Pallejà
_________________________________________

 DIUMENGE
 FEBRER

Festa Major d’Hivern
Programa específic
Organitza: Cultura
_________________________________________

 DIUMENGE
 FEBRER

Ball de la gent gran
Hora: 18 h
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Associació de la Gent Gran
_________________________________________

 
 DISSABTE
 FEBRER

Rua del Carnestoltes
Programa específic
Organitza: La Kaco, Cultura
_________________________________________
 
 
 DIUMENGE
 FEBRER

Rua petita del Carnestoltes
Programa específic
Organitza: La Kaco, Cultura
_________________________________________

 DISSABTE
 FEBRER

Celebració 40 anys entitat
Hora: 18 h
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Coral Pau Casals
_________________________________________

 DIUMENGE
 FEBRER

Ball de la gent gran
Hora: 18 h
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Associació de la Gent Gran
_________________________________________

 DIMARTS
 FEBRER

Taller d’adolescència
Hora: De 21.30 a 23 h
Lloc: Rambla Pau Casals, 6
Organitza: Educació i AMPA INS Pallejà i 
escola L’Oreig
_________________________________________
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L’encesa de l’arbre dona el tret de 
sortida a les festes de Nadal 
El Cagatió, la visita del patge reial i la Gran Cavalcada són tres dels actes 
més esperats pels infants

E l passat dia 2 de desembre es va 
encendre l’enllumenat nadalenc 
i l’arbre ubicat a la plaça del Cas-

tell. L’acte va suposar l’inici de les Festes, 
uns dies durant els quals petits i grans 
podran gaudir d’un gran nombre de 
propostes variades. Entre els actes més 
tradicionals no faltaran la inauguració 
del Pessebre Monumental, la Fira de 

La tradició de la Castanyada 
arriba a tot el municipi
La plaça Major i el Centre Cívic de Fontpineda 
van acollir activitats diverses per commemorar la 
celebració

L’ Agrupament Escolta i Guia Gratallops va organitzar, un any més, 
la tradicional Castanyada Popular a la plaça Major, amb venda 
de castanyes acabades de fer en la parada que l’entitat va ha-

bilitar-hi els dies 28 i 29 d’octubre. L’associació Comerç Pallejà també va 
organitzar uns tallers de maquillatge i fotografia.

Halloween a         
Fontpineda

Més de 350 persones es van 
apropar al Centre Cívic de 
Fontpineda veure l’espectacle 
de Halloween a càrrec de la 
professora que imparteix les 
classes de teatre en anglès per 
a infants. També va haver-hi 
un concurs de pastissos i un al-
tre de carbasses. Les activitats 
van estar organitzades per la 
CMGF i l’Associació de Veïns de 
Fontpineda. l

Nadal a la rambla, el concert de la co-
ral Pau Casals o la festa de Cap d’Any 
a la sala Pal·ladius. Per la seva part, els 
infants esperen amb impaciència altres 
celebracions com el Cagatió i les visites 
del Pare Noel i del patge reial.

La Gran Cavalcada de Reis

L’Ajuntament també prepara l’arribada 
de Ses Majestats els Reis d’Orient, que 
està prevista, com cada any, per al 5 de 
gener. Melcior, Gaspar i Baltasar seran 
rebuts a les 18 h a la balconada del con-
sistori. Posteriorment s’iniciarà la Gran 
Cavalcada de Reis, que sortirà de la 
plaça de la Llum i farà un recorregut per 
diversos carrers del municipi. l

La Cavalcada de Reis sortirà 
de la plaça de la Llum i farà 
un recorregut per diversos 
carrers del municipi

Campanya de 
recollida de 
joguines noves

D el 12 al 21 de desembre, Creu 
Roja, amb el suport de l’Ajun-
tament de Pallejà, organitza 

una nova campanya de recollida de jo-
guines. Sota el lema «Els seus drets, en 
joc», la voluntat és aconseguir el màxim 
nombre possible de joguines noves, 
que no siguin bèl•liques ni sexistes. 
Aquestes es faran arribar a nens i nenes 
que per la seva situació familiar no po-
drien tenir regals aquest Nadal.

Les persones que hi vulguin col·labo-
rar poden portar una joguina al Castell, 
en horari de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. 
També s’han habilitat punts de recolli-
da a les escoles Àngel Guimerà, Jacint 
Verdaguer, La Garalda i L’Oreig; a les 
llars d’infants Les Rovires, L’Espurna, La 
Lluna i Babyweb, i a l’IES Pallejà. l
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E l passat 2 de desembre es va do-
nar per inaugurada la campanya 
de Nadal del Comerç de Pallejà 

amb una festa a la plaça del Castell. S’hi 
van organitzar activitats d’animació in-
fantil, tallers i inflables per als més me-
nuts, tot i que l’acte central va ser l’en-
cesa de bengales que va culminar amb 
l’encesa de l’arbre que corona la plaça. 
L’objectiu de les activitats i la campanya 
és el d’incentivar les compres nadalen-
ques als establiments del municipi. És 
per això que els comerços adherits pre-
miaran els seus clients amb la participa-
ció en el sorteig d’un viatge per a dues 
persones i vals de compra. Els noms 
dels guanyadors es donaran a conèixer 
el dia 5 de gener a la plaça de la Llum.

A més, els comerços ja es van avançar 
a la campanya pròpiament nadalenca el 

El Comerç de Pallejà inaugura la 
campanya de Nadal
Totes les compres fetes als establiments locals entraran en un sorteig 
d’un viatge per a dues persones

La plaça del Castell va 
acollir espectacles infantils, 
inflables i tallers, a més de 
l’encesa de bengales

passat 25 de novembre amb la tradició 
nord-americana del Black Friday, un dia 
(o dos, en el cas d’alguns comerços que 
van ampliar la celebració a dissabte) en 
què s’oferien importants descomptes 
en els productes de temporada. l

Èxit total dels tallers de la Fira de 
Bioemprenedors 
Fontpineda ha estat punt de trobada de les teràpies alternatives i els productes naturals 
del Baix Llobregat

E l passat 4 de desembre es va ce-
lebrar la cinquena Fira de Bioem-
prenedors del Baix Llobregat, 

que va reunir les persones que han 

impulsat negocis relacionats amb els 
productes naturals i les teràpies alter-
natives. Malgrat el mal temps, els tallers 
organitzats van ser un èxit rotund; en 

concret, els assistents van poder apren-
dre sobre somnis, connexions en movi-
ment, comunicació no violenta, els re-
cursos educatius que tenim a l’interior o 
fer un tast guiat de formatges artesans, 
cava i pa artesà.

La fira va tenir lloc al Centre Cívic de 
Fontpineda durant tot el dia i va po-
sar-hi el punt i final la jove companyia 
de teatre de Corbera Mona, que va re-
presentar l’obra teatral T’estimo, basada 
en les diferents formes d’estimar. Un cop 
acabada aquesta, ja es treballa en l’orga-
nització de la següent edició de la fira, 
que seguirà la línia dels estands ecolò-
gics i la promoció de productes naturals 
de proximitat, a més de l’artesania. l
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Pallejà es mobilitza contra la violència 
de gènere
Els instituts de secundària van commemorar la data del 25 de novembre 
amb la lectura d’un manifest i un taller sobre el masclisme

E l passat 25 de novembre els pa-
llejanencs i pallejanenques es 
van mobilitzar per commemorar 

el Dia Internacional contra la Violència 
de Gènere. Durant tota la jornada es 
van organitzar un seguit d’activitats 
amb el gènere i la igualtat com a eixos 
vertebradors. El principal va ser l’acte 
institucional que es va celebrar al mig-
dia davant de l’ajuntament i que va in-
cloure la lectura del manifest. Al vespre, 
el Castell va acollir la projecció de la 
pel·lícula Sufragistes, sobre la lluita per 
aconseguir el vot femení.

Educar en la                         
igualtat

En alguns centres educatius també es 
va commemorar aquest dia contra la 
violència envers les dones. A més de 
fer una lectura del manifest, als instituts 
Pallejà i L’Oreig els alumnes van parti-
cipar en uns tallers-concerts sobre el 
masclisme. l

Durant tota la jornada es 
van organitzar un seguit 
d’activitats amb el gènere 
i la igualtat com a eixos 
vertebradors

Inici de temporada i presentació 
dels equips del CF Pallejà
En aquesta temporada, el club compta amb 22 equips, un d’ells 
a la segona divisió nacional

E l CF Pallejà va presentar la tem-
porada 2016-2017 en un acte 
celebrat a la darreria d’octubre 

i que va comptar amb l’assistència de 
l’alcaldessa de Pallejà, Ascensión Ratia, 
i el regidor d’esports, Alberto Segu-
ra. Per a aquesta temporada, el club 
compta amb 22 equips —5 dels quals 
són femenins— que representen to-
tes les categories. Enguany, l’Amateur 
Femení A repeteix temporada a la Se-
gona Divisió Nacional per segon any 
consecutiu. l
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El Club de Bàsquet Pallejà presenta la 
temporada del 50è aniversari 
La festa va incloure sorpreses com la visita de l’exjugador blaugrana Audie Norris

E l Club de Bàsquet Pallejà ja ha 
presentat els seus equips de la 
temporada 2016-2017 en una 

festa especial en què també s’ha cele-
brat el 50è aniversari de l’entitat, funda-
da el 1967. L’acte es va celebrar el passat 
4 de desembre al pavelló esportiu, i va 
comptar amb diverses sorpreses, com 
ara l’aparició de l’exjugador blaugrana 

Audie Norris, a més de la il·luminació i la 
música. En acabar, jugadors, staff i jun-
ta directiva van realitzar un mannequin 
challenge. 

Els jugadors, l’staff i la junta 
directiva del bàsquet van 
realitzar un mannequin 
challenge

A l’acte van assistir l’alcaldessa de 
Pallejà, Ascensión Ratia, el regidor d’es-
ports, Alberto Segura, i el president de 
la Federació Catalana de Bàsquet, Joan 

Fa. Durant tot l’any, l’entitat durà a terme 
altres actes de celebració, com el sopar 
de Nadal del proper 17 de desembre a la 
Sala Pal·ladius, obert a tothom. l

El pallejanenc Javier Hinojosa, campió 
de Catalunya absolut en gimnàstica 
L’esportista va aconseguir la tercera posició per equips al Campionat d’Espanya i ha 
guanyat la lliga francesa de segona divisió

E l gimnasta Javier Hinojosa és un 
dels esportistes pallejanencs més 
rellevants del moment, gràcies 

als seus bons resultats. Des de l’any 2009 
és membre de la selecció espanyola de 
gimnàstica, i aquest 2016 s’hi ha pro-
clamat campió de Catalunya absolut. A 
més, als campionats d’Espanya va acon-
seguir la tercera posició per equips. A ni-
vell individual, va quedar primer en salt 
al Trofeu Internacional de Portugal i setè 
al Memorial Joaquim Blume.

Tot i que sempre ha competit al Club 
Gimnàstic Sant Boi, enguany també ho 
ha fet amb un equip de la lliga francesa, 

A nivell individual, Hinojosa 
va quedar primer al Trofeu 
Internacional de Portugal i 
setè al Memorial Joaquim 
Blume amb el qual han guanyat la segona divi-

sió i han aconseguit l’ascens a primera. l
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Finalitza un any i tots en fem balanç. Posem en valor 
els objectius assolits amb l’acció política que dona 
resposta al nostre programa electoral, compartim les 
inquietuds i neguits que ens feu arribar. Agraïm les 
crítiques constructives que ens fan estar alerta, no 
deixen que ens relaxem i ens ajuden a millorar.

Valorem les mostres de suport i complicitat que 
hem rebut als actes polítics fets, les mirades amigues, 
les vostres aportacions i recomanacions. El nostre ba-
lanç és positiu, reconfortant i molt esperançador.

El tarannà d’ERC Pallejà ha estat, és i serà cons-
tructiu, ferm i dialogant, obert a escoltar les mi-
llors propostes per al nostre poble.

Ara tindrem sobre la taula els pressupostos muni-
cipals; cal ser conscients que la situació econòmica 
no permet fer tot el que voldríem, però lluitarem 
perquè es doni resposta a punts tan importants com:
• la cohesió social, adreçada a grans i petits
• potenciar l’educació
• la reactivació econòmica per a promocionar i ajudar 
autònoms i empreses del poble i garantir una forma-
ció adaptada a les demandes
• augmentar i renovar infraestructures
• la participació ciutadana per a apropar la gestió a la 
gent i poder decidir el què, el com i l’on de les actua-
cions que es faran

Un any més repetim «Una butlleta, un somriure». 
Ja són tres anys d’aquesta iniciativa que destina els 
fons obtinguts a comprar joguines per a nens de fa-
mílies amb dificultats econòmiques.

Us volem retornar una mica de l’afecte que ens 
heu fet arribar amb una forta abraçada i desitjant-vos 
unes bones Festes i un feliç 2017.

En Entesa tenemos claro el encargo: poner orden a 
la gestión anterior sin venganzas pero con diligen-
cia, pagar las sentencias sin cargar la penitencia a 
los vecinos, destinar los recursos a medidas sociales 
y mejora de calles, y recuperar el buen nombre de 
Pallejà. Despacio y con buena letra, breve balance:

Pagos por sentencias y auditoría: Hemos pa-
gado una gran parte sin subir impuestos. Hemos 
auditado externamente la actuación del anterior 
gobierno y constatado que el pago con retraso ha 
aumentado el pago de intereses. Con orden, nos po-
demos centrar en revisar impuestos.

Limpieza, seguridad, aparcamiento, alum-
brado: Ya hay una nueva contrata de limpieza de 
colegios y edificios para asegurar un buen servicio. 
Habilitaremos a un inspector de policía para reforzar 
la seguridad. Hemos acordado que se pueda usar el 
parking del mercado y liberar la zona azul para los 
vecinos, y seguimos trabajando para conseguir más 
aparcamiento en más zonas. Ya hemos solucionado 
las deficiencias eléctricas heredadas en equipa-
mientos e invertiremos todos los fondos del Plan de 
Obras 2017 en alumbrado.

Transparencia y tramitación online: Tras años 
de retraso, hemos logrado cumplir con la Ley de 
Transparencia, con un nuevo web que permite a los 
vecinos tramitar gestiones desde casa y estar infor-
mados de los datos económicos.

Ha sido una tarea difícil, concentrándonos en 
asegurar los cimientos. Ahora toca centrarnos en 
nuevos proyectos y en la participación de las perso-
nas, calle a calle. Al fin tenemos las manos más libres 
para hacerlo. Felices Fiestas.

Balance

El 2016 s’acaba. Per fi hi ha govern estatal i les insti-
tucions comencen a funcionar amb certa normalitat.

Ara és el moment de fer balanç d’un any que ha 
tingut les prioritats molt clares: pagar les sentèn-
cies fermes amb els interessos de les expropia-
cions forçoses que arrosseguem des de fa bastants 
anys; millorar els nostres carrers amb més de 40 
actuacions i, sobretot, ajudar les persones que pa-
teixen els efectes d’aquesta crisi inacabable.

Pel que fa a Fontpineda, hem treballat en la re-
construcció de les voreres de la via Abadia de 
Montserrat, la ronda Montmany i la via Pallejà.

Hem fet un projecte ambiciós (1a fase) per a la via 
Abadia deb Poblet, que realitzarem en el primer se-
mestre de l’any.

També s’ha començat la remodelació estructu-
ral d’un espai emblemàtic del barri, la Caseta de Fus-
ta, que representarà, de ben segur, un pas endavant 
en les activitats juvenils, esportives i culturals.

Hem posat radars mòbils i hem treballat en la 
neteja forestal, que fa del nostre poble un lloc més 
segur contra el foc.

De mica en mica aconseguirem fer un gran parc 
de l’Oreig, amb espais per a la gent jove, per a la 
gent gran i per a animals de companyia.

Al 2017 continuarem amb les obres de la via Ale-
gria, del carrer del Sol, del carrer del Riu i del carrer 
Goya, que realitzarem amb l’ajuda de la Diputació. 
Sens dubte, un gran repte.

Per acabar, volem remarcar que seguirem treba-
llant amb la mateixa il·lusió de sempre i esperem i 
desitgem un feliç 2017 per a tots.
Grup Municipal PDF – www.fontpineda.com

Cada vez más, los plenos de nuestro ayuntamiento se 
parecen a un plató de televisión, y no precisamente 
de programas culturales, sino todo lo contrario. En el 
último pleno habríamos podido substituir a Chicote 
y su Pesadilla en la cocina por el espectáculo folcló-
rico del concejal Rafael Martín intentando justificar 
su ineptitud para gestionar y dar soluciones a los 
problemas. Pero no sólo eso: el turno de palabras se 
pareció más a Sálvame cuando la alcaldesa, a grito 
«pelao» con un vecino del pueblo y propietario de 
Camps d’en Ricard, dio por finalizado el pleno de 
una forma bochornosa y lamentable, ante la mirada 
atónita del resto de los asistentes.

Afortunadamente tenemos al presentador, ilus-
trador del pleno, el maese cuñado Sr. Sañas, de ERC, 
que nos hace un breve resumen de algunos puntos, 
por si a alguien no le queda claro; presuntamente 
(por amistad) tenga más información de antemano 
que el resto.

«Vergüenza ajena», no tanto por quienes nos go-
biernan (dicen que tenemos lo que nos merecemos), 
sino por quienes apoyan, consienten y dan cober-
tura a esta situación.

A pesar de todo, estamos en fiestas navideñas, 
días de ilusión y deseos. Y nosotros hemos pedido 
para Pallejá: más y mejor limpieza de calles y zonas 
de ocio, más y mejores servicios, diálogo y transpa-
rencia, gobernantes que den la talla... ¿Y tú? Piensa 
que a veces los sueños se pueden hacer realidad, y 
más si están en nuestras manos.

El PSC Pallejá os desea unas felices Fiestas y un 
próspero año 2017.
     @pscpalleja        palleja@socialistes.cat

Mentre des dels canals oficials ens desitgen bon dia 
i bona tarda, bona part de la informació de temes 
que són rellevants per a la gent del poble només 
es segueix informant des dels perfils personals de 
l’equip del govern i cap a les seves amistats, a pesar 
que ja vam demanar que ho fessin per a tota la gent 
de Pallejà. Creiem que la transparència i la partici-
pació ciutadana s’ha de fer extensible a tota la po-
blació, no al grup reduït dels seus íntims.

Segueixen també amb la seva llista de fets re-
llevants com ara el nou Portal de la Transparència, 
un portal que la llei ja fa més d’un any que obliga a 
tenir, però per al govern actual sembla que complir 
la llei és un «FET RELLEVANT».

També des d’aquest grup municipal lamentem 
les picabaralles que ple rere ple podem constatar 
entre l’equip de govern i la secretària, que recor-
dem que és la màxima autoritat en temes legals 
de l’Ajuntament, i que en el darrer ple va donar lloc 
que l’en fessin fora per una llei que encara estem 
esperant a rebre després de demanar-ho ja fa dos 
mesos en el mateix Ple.

En els fets rellevants del darrer any s’ha oblidat 
de comentar una ampliació de l’institut de Pallejà, 
amb un edifici pioner a Catalunya per ser el primer 
edifici escolar de consum quasi zero, i la posada en 
marxa de la variant de la carretera a Fontpineda, 
però clar, deu ser perquè això va ser feina feta per 
l’anterior equip de govern.

     @PDC_Palleja          PDC 
Pallejàamb.tu@convergentspalleja.com
www.convergentspalleja.com

Desde el grupo municipal Ciutadans-Pallejà desea-
mos a todos los vecinos unas buenas fiestas de 
Navidad y que los Reyes Magos vengan llenos de 
salud y felicidad. Especialmente pedimos que los 
generosos reyes se acuerden de nuestra alcaldesa 
—y de su gobierno de Entesa, Podemos y PDF— y 
que en este año que llega la ayuden a:
• tener nuestras calles, parques y zonas deportivas 
limpios;
• dejar de dar dinero y espacio públicos al separatismo;
• corregir las muchísimas deficiencias en el alumbra-
do e instalaciones eléctricas municipales;
• abandonar la pendencia con algún funcionario y 
cambiarla por una necesaria colaboración;
• poner fin a la infame prohibición de presentarse al 
concurso literario de Sant Jordi para aquellos vecinos 
que deseen hacerlo en castellano;
• revisar de una vez, como prometieron, la confiscato-
ria tasa de basuras;
• conseguir que, por fin, la Generalidad, satisfaga la 
deuda que tiene pendiente con nuestro pueblo;
• dejar de dar autorizaciones «verbales» a sus amigue-
tes nacionanistas para realizar actividades que para 
el resto de mortales requieren de solicitud y autori-
zación por escrito;
• acabar con el dispendio en abogados y asesores jurí-
dicos externos, como tanto criticaban en la oposición;
• acometer seriamente la reducción de la gigantesca 
deuda municipal.

En fin, pedimos a los Reyes que se acabe con la 
arbitrariedad, el despilfarro y la desidia con que 
hasta ahora se conduce el gobierno nacional-comu-
nista que sufrimos.

Ayuntamiento de 
Pallejà o ¿telecirco?

Un any positiu
Seguim amb la poca 
transparència Feliz 2017

https://es-es.facebook.com/pscpalleja/
mailto:palleja@socialistes.cat
http://www.fontpineda.com
http://www.convergentspalleja.com
mailto:Pallej�amb.tu@convergentspalleja.com
https://twitter.com/pdc_palleja
https://www.facebook.com/cpalleja/
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Notícies 
 breus

Aprovacions del Ple Municipal Ple ordinari 29/09/2016

l Moció de l’Alcaldia de suport al Correllengua 2016
l Aprovació inicial de la modificació de crèdits del pressupost 
general de l’Ajuntament de Pallejà núm. 30/2016, corresponent a 
l’exercici 2016
l Aprovació inicial de les modificacions de crèdits del pressupost 
general de l’Ajuntament de Pallejà núm. 31/2016 i 32/2016, 
corresponents a l’exercici 2016

l Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits 02/2016, 
referit a factures d’exercicis anteriors presentades al Registre de 
Factures amb posterioritat al 31.12.2015
l Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla municipal i 
de la Relació de Llocs de Treball d’aquest ajuntament
l Moció del Grup Municipal de CiU per a reclamar a l’equip de 
govern la posada en marxa del Portal de la Transparència

L’Ajuntament ha aconseguit 
de la Diputació la quantitat de 
43.858,70 € per a millorar al-
guns camins municipals; entre 
ells, el camí del Forn, on està 
previst que es facin un seguit 
de treballs per a adequar l’espai 
i augmentar-ne la seguretat. l

Millora dels 
camins de 
muntanya

El passat 15 d’octubre es va ce-
lebrar l’acte d’inauguració de la 
plaça Lluís Companys i Jover, 
en honor a l’ex-president de la 
Generalitat de Catalunya. L’acte 
va comptar amb l’actuació d’un 
quartet de corda. l

Nova plaça Lluís 
Companys i Jover

La sala Pal·ladius va acollir 
aquest desembre la Tómbola 
sempre toca, al costat de taller, 
un berenar solidari i actuacions. 
L’esdeveniment tenia l’objectiu 
de recollir fons per la Marató 
de TV3. Des de l’Ajuntament 
s’agraeix a tots els qui hi van 
col·laborar cedint objectes o 
comprant tiquets. l

Gran èxit de la 
Tómbola per la 
Marató

El consistori entrega embolcalls 
reutilitzables als alumnes de P3, 
1r de primària i 1r d’ESO amb 
l’objectiu de reduir els residus 
que es generen amb l’esmorzar 
a l’escola, sobretot del paper 
d’alumini. L’embolcall ha estat 
dissenyat per un estudiant de 
1r d’ESO. l

Es potencien 
els esmorzars 
sostenibles a les 
escoles

Aprovacions del Ple Municipal Ple extraordinari 27/10/2016

l Aprovació de la proposta de nomenament de jutgessa de pau 
substituta de Pallejà
l Aprovació de la primera revisió de les ordenances fiscals per a 
l’exercici 2017
l Aprovació de l’inici d’actuacions per a la resolució del contracte 
de la gestió i explotació del bar-restaurant de la Zona Esportiva, 
adjudicat a ZONA D’AIGUA, SL

l Aprovació definitiva de la modificació dels articles 4 i 8 del 
reglament regulador del servei públic de deixalleria municipal

Aprovacions del Ple Municipal Ple ordinari 24/11/2016

l Aprovació de la proposta de xifra de població de l’any 2016
l Moció dels grups municipals d’ERC i CiU de suport al referèndum 
i al procés constituent

l Moció de l’Alcaldia sobre els comptadors telegestionables
l Aprovació del conveni col•lectiu de treball del personal laboral 
al servei de l’Ajuntament per als anys 2016 i 2017
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