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Es calcula que van ser entorn de 2.500 les persones
que van prendre part en la rua (12-13)

Un carnaval de rècord
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AJUNTAMENT
AJUNTAMENT DE PALLEJÀ 93 663 00 00

OFICINA MPAL DE FONTPINEDA 93 650 00 01
OFICINA GESTIÓ TRIBUTÀRIA 93 663 19 23
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 (Francisco Nocete) 93 783 48 74
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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S i alguna cosa caracteritza els palle-
janencs i pallejanenques per sobre
d’altres poblacions és la seva empen-

ta col·lectiva. Un exemple que any rere any
ens recorda aquest fet és la celebració del
carnaval: enguany hem estat entorn de
les 2.500 persones les que hem pres part
en la rua més participativa, sens dubte, del
Baix Llobregat.

Però, de la mateixa manera que som capa-
ços de posar el nostre esforç individual i
col·lectiu a favor d’una celebració, també
tenim la capacitat per a bolcar-nos en
una campanya solidària o fer front a
qualsevol dificultat que se’ns presenti.
Aquesta voluntat comuna té, potser, el seu
màxim exponent en la lluita contra l’atur que
duem a terme de manera conjunta la ciuta-
dania, els sectors comercial, empresarial i
industrial i l’administració.

Aquest mes de febrer les dades d’ocupació
del Baix Llobregat ens situaven com el muni-
cipi on més ha baixat l’atur —un 10,2%— al
llarg de l’últim any. I ho hem fet superant
altres poblacions de la comarca amb més
capacitat empresarial i productiva, com
poden ser Viladecans —amb un descens del
7,6%—, Cornellà de Llobregat —amb el
7,7%— o fins i tot Martorell, on l’atur des-
cendia un 10,1%.

Sens dubte, aquest és el moment de màxi-
ma satisfacció personal de tota la legis-
latura, perquè aquest és un èxit al qual hem
contribuït i contribuïm tots: l’administració,
creant noves vies d’ocupació, aquells que
generen llocs de treball a Pallejà i, especial-
ment, totes aquelles persones que, davant
l’adversitat, no han abaixat els braços.
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Ismael Àlvarez Alcalde de Pallejà

S i algo caracteriza a los habitantes de
Pallejà por encima de otras poblacio-
nes es su empuje colectivo. Un ejem-

plo que año tras año nos recuerda este hecho
es la celebración del carnaval: este año
hemos sido en torno a las 2.500 perso-
nas las que hemos tomado parte en el
desfile más participativo, sin duda, del Baix
Llobregat.

Pero, de la misma manera que somos capa-
ces de poner nuestro esfuerzo individual y
colectivo a favor de una celebración, tam-
bién tenemos la capacidad para volcar-
nos en una campaña solidaria o hacer
frente a cualquier dificultad que se nos
presente. Esta voluntad común tiene, quizás,
su máximo exponente en la lucha contra el
paro que llevamos a cabo de manera con-
junta la ciudadanía, los sectores comercial,
empresarial e industrial y la administración.

Este mes de febrero los datos de empleo del
Baix Llobregat nos situaban como el munici-
pio donde más ha bajado el paro —un
10,2%— a lo largo del último año. Y lo
hemos hecho superando a otras pobla-
ciones de la comarca con una mayor capa-
cidad empresarial y productiva, como pue-
den ser Viladecans —con un descenso del
7,6%—, Cornellà de Llobregat —con el
7,7%— o incluso Martorell, donde el paro
descendía un 10,1%.

Sin duda, este es el momento de mayor
satisfacción personal de toda la legisla-
tura, porque este es un logro al que hemos
contribuido y contribuimos todos: la admi-
nistración, creando nuevas vías de empleo,
aquellos que generan puestos de trabajo en
Pallejà y, especialmente, todas aquellas per-
sonas que, ante la adversidad, no han baja-
do los brazos.

Nuestra voluntad es
nuestra capacidad

Aquest mes de febrer
les dades d’ocupació
del Baix Llobregat 
ens situaven com 
el municipi on més 
ha baixat l’atur 
en l’últim any

Este mes de febrero 
los datos de empleo 
del Baix Llobregat 
nos situaban como 
el municipio donde 
más ha bajado el paro
en el último año

La nostra voluntat és la
nostra capacitat
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Noves accions formatives per a millorar 
les competències dels emprenedors i les PIME
Al llarg de les properes setmanes, La Molinada ofereix formació en aspectes
com les qüestions comptables o les fórmules per a incrementar els beneficis

D ins de les polítiques municipals
destinades a l’estímul de l’eco-
nomia local destaquen les dife-

rents formacions que La Molinada ofe-
reix periòdicament a empreses, comer-
ços i emprenedors. Tres són les accions
formatives programades per a les pro-
peres setmanes amb el suport de la
Diputació de Barcelona. La primera d’e-
lles tindrà lloc el 19 de març i se centra-
rà en els aspectes fiscals i comptables
que els autònoms han de conèixer. La
seguirà, el 4 d’abril, una sessió en què
s’ensenyaran deu formes d’augmentar
els beneficis i, ja el 14 de maig, se cele-
brarà una trobada que girarà a l’entorn
de les solucions comunicatives que tenen
al seu abast els emprenedors. Totes les
jornades seran impartides per personal

especialitzat en cadascuna de les matè-
ries que s’hi tractaran.

Les inscripcions
Les sessions estan orientades a grups

reduïts i, per tal d’inscriure-s’hi o d’am-
pliar informació, els interessats poden
dirigir-se directament a La Molinada o
fer-ho a través de l’adreça de correu elec-
trònic adel.palleja@palleja.cat.

Com millorar les perspectives
de trobar feina
Dues són les actuacions previstes que tenen com a objectiu potenciar 
l’ocupabilitat de les persones que busquen un lloc de treball

A ssessorar i orientar aquelles per-
sones que es troben a la recer-
ca de feina i promoure l’empre-

nedoria són dues de les línies de treball
que també desenvolupa l’Àrea de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament
de Pallejà per estimular l’ocupació. En
aquest sentit, són dues les formacions
que es programen en aquests moments
amb el suport de la Diputació de
Barcelona: d’una banda, els dies 14, 21
i 28 de març, en sessions de 9 a 13 h,
s’impartirà a La Molinada el taller «Dones
que ho podem fer tot. Canvis i cerca de
feina després dels 45», destinat a oferir
a aquest col·lectiu recursos per a millo-

rar les seves possibilitats de trobar un
espai al mercat laboral.

D’altra banda, el proper 11 de maig tin-
drà lloc, de 9 a 14 h, un taller que, sota
el títol «Mentre estàs a l’atur treballa
amb les idees», està destinat a promou-
re l’emprenedoria com a via per a crear
el propi lloc de treball. Els interessats
poden dirigir-se a La Molinada o escriu-
re al correu adel.palleja@palleja.cat.

L’autoocupació pot ser
també una via per a fer
front a la situació d’atur
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L
a Regidoria de Serveis Socials
ha impulsat un nou projecte
dedicat a l’estímul de l’ocu-
pació a través de l’acompa-

nyament en la inserció laboral d’aque-
lles persones que es troben a la recerca
de feina. El programa, finançat íntegra-
ment amb fons municipals i desenvolu-
pat a través de la col·laboració amb la
Fundació Pere Tarrés, inclou seixanta
persones usuàries dels Serveis Socials
municipals i del Servei Local d’Ocupació. 

Tres itineraris formatius 
diferenciats
L’acompanyament en la inserció labo-
ral consisteix en l’elaboració d’un circuit
a través del qual les persones partici-
pants són derivades, en funció del seu
perfil, a tres formacions diferenciades.
D’aquesta manera, els beneficiaris del
programa han estat dividits en tres grups
de vint persones que es formaran, res-
pectivament, en comerç, monitoratge
de menjador i treball a l’horta.

Concretament, s’estableix una forma-
ció com a auxiliar de comerç de 270
hores, una en horticultura i com a apli-
cador fitosanitari de 70 hores i una for-
mació com a monitor de lleure educa-
tiu de 310 hores.

Un cop es dóna per finalitzat el procés
formatiu, la pròpia Fundació Pere Tarrés
es compromet a ocupar una part de les
persones formades com a auxiliars de
comerç als establiments de l’empresa
Casa Ametller i una altra part desenvo-
lupant tasques de monitoratge de men-
jador als serveis educatius de la pròpia
fundació. Les contractacions es com-
pletarien amb aquelles que fossin reque-
rides a través d’empreses adherides a
la Unió de Pagesos. D’aquesta manera
les persones participants en el progra-
ma d’acompanyament podran optar a
treballar en els àmbits en els quals han
estat formades. Per tal de garantir l’a-
dequada integració de les persones ocu-
pades, aquestes rebran el seguiment
d’un tècnic de la Fundació Pere Tarrés.

Pel que fa a aquelles persones que com-
pletin l’itinerari sense disposar finalment
d’un lloc de treball, seran derivades a
l’Àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Pallejà per a desenvo-
lupar un pla de treball individualitzat.
El procés es completarà amb la cerca
d’altres empreses, prioritàriament del
territori.

Es posa en marxa un programa d’acompanyament 
en la inserció laboral per a 60 persones
L’actuació, que garanteix la contractació d’una part dels participants, inclou
usuaris dels Serveis Socials municipals i del Servei Local d’Ocupació

Un cop formades, 
les persones participants
optaran a llocs de treball
en els àmbits per als
quals han estat 
preparades
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D es del Servei Local de Català ja
es treballa en el que serà el desè
torn de parelles lingüístiques que

es promou al municipi. Per participar-hi,
poden inscriure-s’hi tant persones cata-
lanoparlants interessades a ajudar-ne
d’altres a parlar en català com persones
que vulguin practicar la nostra llengua
a través de 10 hores de conversa amb
un/a catalanoparlant. El proper dia 21
de març, a partir de les 18.30 h, tindran
lloc diferents activitats al Castell per com-
memorar els 10 anys de Voluntariat per
la Llengua. Entre aquests, a partir de les
20 h a la sala d’actes, se celebrarà una
tertúlia amb l’actor i humorista Toni Albà.
Per a més informació i inscripcions cal
adreçar-se al Castell o trucar al telèfon
93 663 22 55.

Noves formacions subvencionades 
d’introducció al Word i de manipulació d’aliments
Paral·lelament a l’inici d’aquests cursos per a persones en situació d’atur 
arribava al seu punt final el curs pre-intermediate d’anglès

A quest passat 18 de febrer es
posava en marxa a La Molinada
un nou curs d’iniciació al pro-

cessador de textos Word per a persones
de la Borsa de Treball municipal sense
coneixements d’ofimàtica. El curs, amb
una durada de 20 hores i que finalitza-
rà el proper 20 d’abril, té per objectiu
que els participants millorin les seves
possibilitats d’ocupació incorporant
coneixements de les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació (TIC).

Paral·lelament, es reprenien els cursos
de manipulació d’aliments, també finan-
çats íntegrament per l’Ajuntament per
a persones que es troben a la recerca de
feina. Aquesta formació permet certifi-

car als seus participants la capacitat per
a treballar en qualsevol sector relacionat
amb els aliments, com poden ser l’hos-
taleria, els menjadors escolars o els cen-
tres geriàtrics.

Coincidint amb l’inici d’aquestes accions
formatives, es posava el punt final al curs
d’anglès de nivell pre-intermediate, en

el qual han participat, des del novem-
bre de l’any passat, una vintena de per-
sones que han volgut millorar el seu
currículum a traves de l’adquisició de
nous coneixements i competències lin-
güístiques. Aquestes actuacions es coor-
dinen des de la Regidoria de Promoció
Econòmica encapçalada a l’actualitat per
Roser Amorós.

L’aprenentatge d’altres
idiomes també permet
millorar les possibilitats
de trobar una feina

Torna el programa 
de Voluntariat per la Llengua
El Servei Local de Català busca persones interessades 
a conversar amb altres que vulguin millorar el seu
català oral
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El Servei d’Ocupació de Catalunya
facilita la formació de 80 persones
Actualment es duen a terme diferents formacions que es completaran a l’abril
amb un curs de neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals

E n aquest moment són quatre els
cursos —i 80 les persones que hi
prenen part— promoguts per

l’Ajuntament de Pallejà amb el suport i
la subvenció íntegra del Servei d’Ocupació
de Catalunya i el Fons Social Europeu:
en concret, es duen a terme accions for-
matives en els àmbits de l’anglès per a
l’atenció al públic, activitats auxiliars de
magatzem, dinamització d’activitats de
lleure infantil i juvenil i, finalment, aten-
ció sociosanitària a persones dependents
en institucions socials. Tots aquests cur-

sos es completaran amb l’estada en
empreses per part dels alumnes, que els
permetrà acreditar la qualificació profes-
sional a la qual estan optant.

El proper curs
Aquestes accions formatives es comple-
taran el proper mes d’abril amb un curs
programat de neteja de superfícies i
mobiliari en edificis i locals. Aquelles per-
sones que estiguin interessades a parti-
cipar-hi o a ampliar informació poden
dirigir-se directament a La Molinada.

L’Ajuntament aprova presentar recurs d’inconstitucionalitat

contra la reforma estatal dels ens locals
La reforma, a través de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local, suposa una retallada de competències i afectarà 
els serveis municipals

E l Ple de l’Ajuntament de Pallejà
aprovava aquest passat 6 de
març presentar un recurs d’in-

constitucionalitat contra la Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local promoguda pel
govern central. La decisió del consisto-
ri pallejanenc, amb el vot a favor de tots
els grups municipals a excepció del PP,
es fonamenta en l’atac a l’autonomia
de les administracions locals que supo-
sa aquesta llei i en com afecta els ser-
veis de proximitat que actualment rep
el ciutadà.

Prèviament a l’aprovació per ple del
recurs d’inconstitucionalitat tenia lloc a
Sant Cugat del Vallès, el 13 de febrer, la
trobada del Consell de Governs Locals
de Catalunya, en la qual participava l’al-
calde de Pallejà, Ismael Àlvarez, i on el

món local català estudiava els mecanis-
mes per a promoure un recurs en què
els sindicats i les entitats municipalistes
esperen que participin un mínim de
1.160 municipis que representin
7.700.000 habitants.

L’alcalde participava en la 
trobada del Consell de
Governs Locals de Catalunya
destinada a estudiar el 
mecanisme del recurs
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J a han quedat enllestits els tre-
balls desenvolupats al parc
Central de Fontpineda per a la

reconstrucció del mur principal d’a-
quest equipament. L’obra es recoma-
nava des dels serveis tècnics munici-
pals en constatar el deteriorament que
havia patit el mur per l’acció de les
aigües subterrànies, agreujada per la
de la pluja, i que va obligar que a ini-
cis de gener s’hagués de tancar tem-
poralment la pista de futbol. Un cop
finalitzada l’obra, ja ha quedat total-
ment garantida la seguretat dels usua-
ris del parc.

Altres treballs
Aquesta actuació ve a sumar-se a d’al-
tres que es realitzen a la via pública de

Fontpineda, com són el nou enllume-
nat de l’entrada al barri des de la Palma
de Cervelló i el treball de condiciona-
ment dels camins forestals.

Renovat el mur principal
del parc Central a Fontpineda
L’acció de les aigües subterrànies i de les pluges 
en recomanava la reconstrucció per a garantir 
la seguretat de les persones

El roure és un símbol
de l’arrelament a la
terra i de com aquest
sentiment traspassa
generacions

Un grup de consellers de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) visita el municipi
La delegació estava encapçalada pel president de
l’AMB i alcalde de Barcelona, Xavier Trias

P allejà era el municipi escollit
aquest passat 28 de gener per
a la celebració d’una jornada

de treball de diversos consellers de l’À-
rea Metropolitana de
Barcelona. Els alcal-
des i alcaldesses par-
ticipants en la troba-
da dels representants
de l’ens, que admi-
nistra l’àrea formada
per un total de 36
municipis, van tenir
així, també, la possi-

bilitat de conèixer in situ la realitat del
nostre municipi. El grup de treball esta-
va encapçalat per l’alcalde de Barcelona
i president de l’AMB, Xavier Trias.

Pallejà, present 
a la plantada del
Roure del
Tricentenari
El municipi va fer 
arribar un saquet de
sorra recollida de les
Rovires per a plantar
l’arbre commemoratiu
dels fets del 1714

E l nostre municipi va voler
sumar-se a la plantada del
Roure del Tricentenari que

tenia lloc aquest passat 2 de febrer
als terrenys de l’antic convent de
Santa Cecília, a la Muntanya de
Montserrat. I ho feia aportant-hi
un grapat de sorra recollida al bosc
de les Rovires per l’equip de
govern municipal, en representa-
ció del conjunt del municipi, i que
va ser feta servir per a plantar l’ar-
bre. Amb la plantada del roure,
un dels actes centrals que com-
memoren enguany els fets del
1714, es vol simbolitzar l’arrela-
ment a la terra i la pervivència en
el temps d’aquest sentiment de
pertinença.
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Avança la construcció 
del futur mercat municipal
S’han habilitat noves places d’estacionament en zona blava gratuïta per a 
facilitar l’accés dels usuaris de la zona comercial

L
es obres que actualment es
duen a terme per a la creació
del futur mercat municipal ja
permeten constatar la realit-

zació d’alguns treballs fonamentals: el
més evident ha estat l’enderroc d’una

part de l’edifici, on està prevista la cons-
trucció de les futures parades. 

A aquesta primera fase de l’actuació en
seguirà una segona destinada a la cre-
ació del supermercat que completarà

l’equipament. Pel que fa als treballs rea-
litzats cal destacar treballs com la
instal·lació d’una grua i l’execució d’una
nova estructura de suport per a garan-
tir l’estabilitat de l’antic edifici. En
aquests moments s’estan realitzant tre-
balls de fonamentació i es construeixen
murs perimetrals.

D’altra banda, i per tal de garantir el fàcil
accés dels compradors a l’equipament,
s’han habilitat places d’estacionament
en zona blava per a compensar la pèr-
dua de l’antic aparcament del mercat.
Aquestes, situades a l’entorn de l’equi-
pament, es completen amb l’estaciona-
ment creat a la plaça de l’Estació.

Un cop completada 
la primera fase 
es durà a terme la 
creació del supermercat 
a l’equipament
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Obert el 
termini per 
a presentar 
obres al
concurs 
«ClickDona»
El concurs fotogràfic 
vol recollir imatges 
que il·lustrin 
la presència de la 
dona en tots els 
àmbits de la 
societat

F ins el proper 7 d’abril,
encara es pot prendre
part en el concurs foto-

gràfic «ClickDona, objectiu igual-
tat», que arriba enguany a la
seva tercera edició. Un cop més,
i com a part del programa de la
celebració a Pallejà del Dia
Internacional de la Dona, les
dones i el seu paper central a tots
els àmbits de la nostra societat
han de protagonitzar les instan-
tànies. Tres són els premis esta-
blerts, consistents en vals de
compra de l’associació Comerç
Pallejà per valor de 300, 225 i
150 euros.

Les bases completes del concurs
es poden consultar a través del
web municipal (palleja.cat).

P er segon any consecutiu, la
nostra població se sumava a la
celebració del Dia Escolar de la

No Violència i la Pau, que coincideix
amb la commemoració de l’assassinat
de Mohandas Gandhi. A Pallejà, el 31
de gener es programava per a partici-
par en aquesta jornada la representa-
ció del conte La Sopa de la Pau i un
enlairament de globus blancs.

Aquesta és una iniciativa que va néi-
xer al 1964, engegada pel poeta i paci-
fista mallorquí Llorenç Vidal, per

fomentar l’educació en la tolerància,
la solidaritat, el respecte als drets
humans, la no violència i la pau.

El municipi celebra per segon any
el Dia Escolar de la No
Violència i la Pau
La representació del conte La Sopa de la Pau el
passat dia 31 de gener i un enlairament de globus
van servir per a commemorar la data

El taller de teatre juvenil
entra en escena
Durant la Festa Major de Santa Eulàlia 
es representava la primera obra del taller 
de joves de Grocs Ttre

A sesinato en el convento era el
títol de la primera obra que
posava en escena el taller de

teatre juvenil de Grocs Ttre a la passa-
da Festa Major de Santa Eulàlia. La

representació, a la sala d’actes del
Castell, va aconseguir aplegar un públic
d’unes 200 persones. Aquells joves
d’entre 12 i 17 anys que vulguin ini-
ciar-se en el món de la interpretació ja
tenen obertes les inscripcions per a
prendre part en el proper taller de l’as-
sociació teatral del nostre municipi.
Aquest té prevista una durada de qua-
tre mesos, durant els quals els partici-
pants podran col·laborar en la creació
d’una obra.

Més informació
Els interessats a rebre més informació
poden sol·licitar-la al Castell els dimarts
de 17.30 a 19 h.
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La campanya «Tots a taula» rep
el suport de la Fundació Agbar
La fundació social d’Aigües de Barcelona se suma 
a la campanya de col·laboració amb la Xarxa
Solidària d’Aliments

L a campanya «Tots a taula», des-
tinada a donar suport a la tasca
que es desenvolupa des de la

Xarxa Solidària d’Aliments del municipi
per a garantir l’accés de tota la població
als aliments de primera necessitat, conti-
nua sumant adhesions: en aquest cas, el
passat 3 de febrer la Fundació Agbar sig-
nava un conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament per tal de comprometre’s a
donar suport a la campanya. L’acte comp-
tava amb la presència del director d’Aigües
de Barcelona, Ignacio Escudero García, i
de l’alcalde de Pallejà, Ismael Àlvarez.

Participació social
«Tots a taula» es presentava a finals de
l’any 2013 i, des d’aquell moment, ha dut
a terme diverses actuacions destinades a
aconseguir la participació de ciutadans,
comerços i empreses, així com de perso-
nes voluntàries, en el suport a la Xarxa
Solidària d’Aliments. Entre les seves darre-
res accions destaca el recapte desenvo-
lupat coincidint amb les passades festes
nadalenques.

La gent gran no s’atura
Diversos tallers al Casal de la Gent Gran o un curs 
de truita de patates al Centre de Dia són les darreres
activitats d’aquest col·lectiu

A mb l’inici del 2014 han conti-
nuat desenvolupant-se noves
activitats destinades específica-

ment a la gent gran. Entre aquestes, el
Casal de la Gent Gran celebrava el pas-
sat 20 de febrer un taller de miralls amb
la tècnica de decoupage, gratuït per a
les persones pensionistes i jubilades.
Paral·lelament, s’ha posat en marxa el
taller de teatre, en el qual es treballen
diferents tècniques d’expressió i que ja
té data per a la seva primera represen-
tació, que s’espera que es faci durant la
propera diada de Sant Jordi.

Per la seva banda, el Centre de Dia ha
organitzat la quarta edició del concurs
gastronòmic de truites de patates. En
total foren 12 els plats presentats, els
quals van ser jutjats per familiars dels
usuaris, treballadors del centre i usuaris
del Casal de la Gent Gran.

El Centre de Dia ha 
celebrat la quarta edició
del seu concurs de 
truita de patates
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2.500 participants al carnaval
La celebració del carnestoltes a Pallejà 
continua creixent any rere any

L
a participació al carnaval no
ha tocat encara sostre al nos-
tre municipi, com demostra
l’estimació de l’organització,

que situa entorn de les 2.500 persones
el nombre de participants en l’acte cen-
tral de la celebració, la rua de dissabte.
A més de créixer en participació, la festa
que s’iniciava amb l’espectacular pregó
dels Quarantins del 74, també feia
enguany un salt qualitatiu amb la incor-

poració d’una carpa gegant a la plaça
del Castell per a acollir el ball de disfres-
ses i garantir així que no es quedés peti-
ta la Sala Pal·ladius, on s’havia celebrat
al llarg dels darrers anys. Pel que fa al
concurs, la comparsa guanyadora d’a-
quest 2014 ha estat «Amb els del 71
t’ho passes pipa», mentre que «Epic, el
món secret del 69» aconseguia el guar-
dó a la millor carrossa i «A 70 per hora»
el de la millor disfressa.
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La carpa instal·lada a 
la plaça del Castell va 
permetre a tothom gaudir
del ball de disfresses

El carnaval pallejanenc
es consolida com el més
participatiu dels que se
celebren a la comarca

«Amb els del 71 t’ho 
passes pipa» va ser la
comparsa guanyadora 
del tradicional concurs
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Coneixent millor la nostra flora
de camí a les Planes
Una ruta a peu permetia als participants 
aproximar-se a l’entorn natural del nostre 
terme municipal

D ins de les diferents activitats pro-
gramades entorn del parc de la
Molinada, aquest passat 8 de

febrer se celebrava una ruta —organit-
zada per l’Àrea Metropolitana, el Museu
de Ciències Naturals de Barcelona i
l’Ajuntament— que portava els partici-
pants des del parc fins al mirador de les
Planes, a Fontpineda, i durant la qual,
amb la guia de dos educadors ambien-
tals, els caminants van tenir la possibili-
tat de conèixer aspectes singulars de la
vegetació existent a diferents punts de
la ruta.

Els resultats de la gestió forestal sostenible 
a les Rovires comencen a ser visibles
Els treballs de tala se centren exclusivament en el pi blanc per tal de potenciar 
les espècies autòctones com les alzines, els roures i les oliveres

J a són constatables els resultats dels
treballs de gestió forestal sosteni-
ble que es realitzen a les Rovires

en els últims mesos amb el seguiment de
la Direcció General de Medi Natural i

Biodiversitat del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural. L’excés de
vegetació provocat per la manca d’explo-
tació del bosc feia que existís un elevat

risc d’incendi forestal. Pel que fa a la tala
d’arbres, s’està centrant exclusivament
en el pi blanc, respectant i potenciant
altres espècies autòctones com poden
ser les alzines, els roures o les oliveres.

Per tal de fer que el treball sigui total-
ment sostenible, la fusta derivada de la
tala és aprofitada com a matèria prime-
ra per la indústria manufacturera de tau-
lons, o bé com a combustible de biomas-
sa. Amb l’arribada de la primavera el sota-
bosc començarà a rebrotar i els arbres
podran desenvolupar-se millor.

La fusta derivada de 
l’aclarida és aprofitada 
per a crear taulons o 
com a combustible
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S’incrementa lleugerament 
la recollida selectiva de residus
Els nivells de separació es troben encara lluny dels que serien desitjables 
per al nostre municipi

E
l balanç anual de la recollida
de residus corresponent a
l’any passat deixa una lleuge-
ra milloria pel que fa a la

recollida selectiva, en què s’ha registrat
un petit increment respecte de l’any
anterior. Aquest augment de les deixa-
lles recollides a través de la separació
ha afectat especialment les fraccions de
brossa orgànica, de paper/cartró i d’en-
vasos. En tot cas, des de la Regidoria
de Medi Ambient s’apunta que encara
ens trobem lluny dels nivells registrats
durant l’any 2010, quan es va assolir el
màxim històric en la separació dels nos-
tres residus.

Els motius
Un dels motius que explica aquesta
reducció de residus mitjançant la reco-
llida selectiva està directament lligat a
l’actual realitat socioeconòmica, tal i
com s’apunta des de la mateixa regido-
ria: el descens generalitzat en el con-
sum també provoca que siguin menys
les deixalles. En tot cas, també s’ha cons-
tatat que el contenidor de rebuig, al nos-
tre municipi —el contenidor gris—,
encara acumula una quantitat excessi-
va de residus que, un cop tractats degu-
dament, són totalment reciclables.

Aquest fet no suposa únicament un per-
judici per al medi ambient i en termes
de sostenibilitat, ja que també significa
un greuge econòmic. Els Sistemes
Integrats de Gestió compensen econò-
micament els municipis per la quantitat

de quilograms de residus seleccionats
que s’hi recullen. Aquesta compensa-
ció es destina novament, des del con-
sistori pallejanenc, al finançament de la
recollida de residus, per la qual cosa, si
es produís un increment significatiu en
la separació de deixalles, el cost al qual

tots els pallejanencs i pallejanenques
han de fer front a través dels comptes
municipals seria més reduït. Per aquest
motiu, des de l’Ajuntament es vol inci-
dir en la importància de fer de la sepa-
ració de residus una prioritat dins de les
nostres tasques domèstiques.

Els residus que no 
reciclem incrementen 
el que el municipi 
n’ha de pagar per 
la gestió

Recollida selectiva a Pallejà
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La Festa Major de
Santa Eulàlia guanya 
en presència musical

L
a celebració de la Festa Major de Santa Eulàlia, amb
activitats programades entre el 7 i el 15 de febrer,
venia enguany marcada per un augment de la pre-
sència d’actuacions musicals dins d’un programa

en què la cultura tradicional continuava tenint un especial
protagonisme. Directes com els de A Folk Lent o el de Cris
Joanico, en substitució de l’actuació posposada dels Barcelona
Gospel Messengers, van fer de la música una de les claus de
la festa.

Entre les activitats programades destacava l’exposi-
ció ubicada al Castell entorn de la celebració enguany
del vint-i-cinquè aniversari del pessebre vivent. Allà
es recollien materials, estris, fotografies i escenes que
han format part del pessebre al llarg de tots aquests
anys.

25 anys de pessebre vivent
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S’obren les preinscripcions
als centres educatius
Fins el dia 21 de març es poden realitzar les 
preinscripcions per als alumnes de segon cicle 
d’educació infantil i per als d’educació primària 
i secundària

J a es troba obert el termini per a
realitzar les preinscripcions per al
segon cicle d’educació infantil, per

a educació primària i per a educació
secundària obligatòria als centres educa-
tius del nostre municipi. En concret, se’n
podran completar els tràmits fins a aquest
proper 21 de març. Pel que fa als alum-
nes de batxillerat el període de preinscrip-
ció serà del 13 al 23 de maig. Prèviament
s’han dut a terme les diferents jornades
de portes obertes per a donar a conèixer
les instal·lacions i els programes de les
diverses escoles i de l’institut.

Les llars d’infants
Pel que fa a les llars d’infants serà al mes
d’abril quan podrem visitar-les: concreta-
ment, el dimarts dia 1 celebrarà la jorna-
da de portes obertes l’escola bressol Les
Rovires, de 17.30 a 19 h, i el dia 3 d’a-
bril, en el mateix horari, s’obriran les ins-
tal·lacions de L’Espurna.

La piscina coberta incorpora
sessions virtuals
Des del passat mes de febrer, s’incrementen les 
sessions dirigides gràcies a l’ús de projeccions

L a piscina coberta continua
ampliant els seus serveis. En
aquest cas, la darrera incorpora-

ció han estat les sessions virtuals planifi-
cades i impartides per tècnics qualificats
mitjançant l’ús de la projecció en panta-
lles. Aquest nou sistema s’iniciava en pro-
ves oferint sessions virtuals de «ciclo indo-
or». Atès l’èxit aconseguit per aquesta
experiència, ara ja hi podem trobar altres
activitats com són body combat, steps,
ioga, pilates, aeròbic, tonificació o «GAC».

A aquesta novetat també s’incorpora,
amb la voluntat de fomentar l’activitat
física entre els més joves, la possibilitat
de practicar natació amb un assessora-
ment gratuït per als esportistes de 14 i
15 anys. Per a més informació només cal
dirigir-se a la recepció de la piscina cober-
ta de Pallejà o contactar-hi a través del
telèfon (93 663 02 43) o del correu elec-
trònic (piscinadepalleja@geafe.com).

Els joves de 14 i 15 anys
poden disposar de
manera gratuïta 
d’assessorament en la
pràctica de la natació
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La Festa de l’Arbre de Fontpineda fa 15 anys
Enguany la celebració permetrà finalitzar un camí forestal del barri

A quest proper 5 d’abril
Fontpineda celebra la quinzena
edició de la seva Festa de

l’Arbre, amb la qual el barri realitza tra-
dicionalment una plantada per a crear
o completar una nova zona verda. En
aquest cas l’espai triat serà el camí fores-
tal que unirà la zona de l’escola L’Oreig
i la zona comercial de les pistes de ten-
nis municipals. A través de la tasca que
desenvolupen la Comissió Municipal de
Gestió de Fontpineda, l’associació de
veïns i l’Ajuntament, al llarg d’aquests
anys s’ha treballat per la recuperació de
la plaça del Cadí, el parc Central, la plaça
de les Guilleries, el mirador dels Cingles,

el pla de la Calma, el Centre Cívic, la via
Primavera, la via Internacional i la zona

del triangle de les banderes, el Parc dels
Nens i la via Alegria.

Sant Jordi 
a la vista
Ja es treballa 
en les principals 
activitats que 
acompanyaran 
la celebració 
de la diada

L a setmana del 22 al 27
d’abril Pallejà tornarà a
celebrar la diada de Sant

Jordi amb diferents activitats
d’un marcat caire cultural. Entre
aquestes trobarem diversos
tallers, clubs de lectura, a més
de la tradicional venda de roses
i llibres. Un dels moments més
esperats tornarà a ser, en tot cas,
el lliurament de premis de la que
serà la vint-i-setena edició del
concurs literari del nostre muni-
cipi. Les bases per a prendre part
del concurs poden consultar-se
íntegrament al web municipal
(wwww.palleja.cat).

Pallejà celebra 
l’arribada de la primavera
Tots els caps de setmana del mes de maig 
hi haurà diferents activitats en què tindran 
especial protagonisme els espais públics

L’ arribada de la primavera supo-
sa el retrobament amb el bon
temps i, amb aquesta excusa,

a Pallejà celebrem la Festa de la
Primavera, dedicada a gaudir a l’aire
lliure dels nostres espais públics. Durant
tots els caps de setmana d’aquest pro-

per mes de maig podrem participar en
les diverses activitats que s’inclouen al
programa de la festa, en el qual tro-
barem de manera consecutiva la Cruz
de Mayo, la Fira de Comerç i de Pagès,
la Diada Sardanista i, l’últim cap de set-
mana, la festa del «tapeo andaluz».
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Dilluns i divendres
De 17.30 a 19 h
Pista oberta de slot (Scalextric)
Lloc: Antic ambulatori
Organitza: Associació de Modelistes de Pallejà

Dimarts
De 17.30 a 19 h
Teatre juvenil 
Lloc: Castell
Organitza: Grocs Ttre.

Del dimarts 11 al 
divendres 21
Preinscripció curs 2014-2015. Segon cicle 
d’educació infantil, educació primària i 
educació secundària obligatòria
Lloc: Escoles i instituts
Organitza: Ensenyament

Divendres 14, 21 i 28
De 9 a 13 h
Curs: «Dones que ho podem tot. Canvis i cerca
de feina després dels 45»
Inscripcions: Cal inscripció prèvia a La Molinada 
(936 631 540)
Públic: Usuàries de més de 45 anys de la Borsa de
Treball municipal de Pallejà
Lloc: La Molinada
Organitza: Desenvolupament Econòmic, Diputació
de Barcelona

Dimecres 19
18.30 h
English Speaking Club
Públic: Grup tancat
Lloc: Sala gran Castell
Organitza: Biblioteca

De 15 a 19 h
Aspectes fiscals i comptables que els 
autònoms han de conèixerç
Inscripcions: Inscripcions a La Molinada (936 631 540)
Públic: Adreçat a empreses i emprenedors
Lloc: La Molinada
Organitza: Desenvolupament Econòmic

Dijous 20
19 h
Recital de poesia romàntica a càrrec d’Antonia
Villaescusa Rius i Domingo Sánchez Castelló
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

Divendres 21
De 17 a 19.45 h
Acte presentació parelles lingüístiques
Lloc: Vestíbul de fusta del Castell
Organitza: Servei Local de Català

18 h
Racó del Conte a càrrec de Contents 
Contem Contes Cantant
Públic: Per a infants a partir de 4 anys
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

MARÇ

Divendres 21
De 19 a 20 h
Desè aniversari del Voluntariat per la
Llengua
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Servei Local de Català

20 h
Tertúlia amb el Toni

Albà: «Parla’m en català»
Lloc: Sala d’actes del Castell
Organitza: Biblioteca i Servei Local 
de Català

Diumenge 23
De 9 a 14 h

2a Jornada Campionat de 
Catalunya per Equips – 1a 

categoria – categoria sub-12
Lloc: Sala Pal·ladius

Organitza: Club Escacs Pallejà

19 h
Concert amb el grup Barcelona Gospel
Messengers
Preu: Venda entrada anticipada (10 € + 1 € 
gestió venda d’entrades) www.bcnmessengers.com. 
Mateix dia: 12 € (a partir de les 18.15 h)
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Cultura

Dimecres 26
De 18 a 20 h
Assessoria sobre sexualitat amb la llevadora
Agustina Díaz
Lloc: Jovespai
Organitza: Joventut

Dimecres 26
18.30 h
Club de lectura infantil: El meu pare és 
mestressa de casa, de Silvia Ugidos
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

Dijous 27
18 h
Bingo
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Gent Gran



MARÇ ABRIL

Dilluns i divendres
De 17.30 a 19 h
Pista oberta de slot (Scalextric)
Lloc: Antic ambulatori
Organitza: Associació de Modelistes de Pallejà

Dimarts
De 17.30 a 19 h
Teatre juvenil 
Lloc: Castell
Organitza: Grocs Ttre.

Dimarts 1
17 h
«Veig, veig»: taller de descoberta de l’art
Inscripció: Cal inscripció  prèvia
Públi: Per a infants de 0 a 3 anys
Lloc: Sala gran Castell
Organitza: Biblioteca

De 17.30 a 19.30 h
Portes obertes Llar d’Infants Les Rovires
Lloc: Llar d’Infants Les Rovires 
Organitza: Llar d’Infants Les Rovires

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

Dijous 3
De 17.30 a 19 h
Portes obertes Llar d’Infants L’Espurna
Lloc: Llar d’Infants L’Espurna
Organitza: Llar d’Infants L’Espurna

Divendres 4
De 9.30 a 11.30 h
«10 formes d’augmentar el benefici»
Inscripcions: Cal inscripció prèvia a La Molinada 
(936 631 540)
Públic: Adreçat a empreses i emprenedors
Lloc: La Molinada
Organitza: Desenvolupament Econòmic

Dissabte 5
11 h
Club de lectura d’adults: Egipte, al vèrtex de
l’esplendor, de Montserrat Altarriba Vilarasau
Lloc: Sala gran Castell
Organitza: Biblioteca

11 h
15a Festa de l'Arbre en Fontpineda. Actuacions
infantils en el Centre Cívic a partir de les 
13 hores
Lloc: Via Abadia de Montserrat amb via Alegria
Organitza: Associació de Veïns de Fontpineda i Comissió
Municipal de Gestió de Fontpineda

Diumenge 6
De 18 a 21 h
Ball de la gent gran
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Associació de la Gent Gran

Dimecres 9
De 18 a 21 h
Espectacle Núvols, a càrrec de la
companyia Petita Malumaluga
Inscripcions: Cal inscripció prèvia
Públic: Per a infants d’1 a 3 anys
Lloc: Sala gran Castell
Organitza: Biblioteca

Divendres 11
De 9 a 14 h
Curs: «Mentre estàs a l’atur treballa amb les
idees»
Inscripcions: Cal inscripció prèvia a La Molinada 
(936 631 540)
Públic: Adreçat a persones en atur amb 
motivació emprenedora
Lloc: La Molinada

Organitza: Desenvolupament Econòmic, Diputació
de Barcelona 

Dissabte 12
18 h
Prediada de Sant Jordi. Actuació
musical, roses, coca i cava
Lloc: Centre Cívic Fontpineda
Organitza: Associació Club Fontpineda

Plus 55

Dilluns 14
De 19 a 22 h

Conferència i recordatori Mort de Crist
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Testimonis Cristians de Jehovà

Dijous 17
18 h
Bingo
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Gent Gran

Diumenge 20
De 18 a 21 h
Ball de la gent gran
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Associació de la Gent Gran

ABRIL

Dijous 27
18 h
Conte sorpresa amb titelles a càrrec de la Llar
d’Infants Les Rovires
Inscripcions: Cal inscripció prèvia
Públic: Per a infants de 0 a 3 anys
Lloc: Sala gran Castell
Organitza: Biblioteca

Dissabte 29
21 h

Presentació logo 100% Ciutadania
i sopar/concert 100% Cuitadania.
Joan Chamorro Trio, Maglí
Datzira, Josep Travé i Andrea
Motis
Preu: 15 € - Venda anticipada del 3 al 28

de març al Castell
Lloc: Sala Pal·ladius

Organitza: Igualtat



ABRIL

Els horaris de les activitats i el seu emplaçament es troben subjectes a modificació en funció de les necessitats de l’organització o d’altres imprevistos.

MAIG

Dimarts
De 17.30 a 19 h
Teatre juvenil 
Lloc: Castell
Organitza: Grocs Ttre.

Diumenge 4
De 18 a 21 h
Ball de la gent gran

Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Associació de la Gent Gran

Dimarts 6
18 h
Conte per a nadons: El cuc i la cuca, a càrrec de
Mon Ras
Lloc: Sala gran Castell
Organitza: Biblioteca

Del dimarts 6 al 
divendres 23
De 10 a 22 h
Exposició pintura, fotografia i modelisme
Lloc: Sala d’exposicions
Organitza: Associació de Modelistes
de Pallejà

Dissabte 10
11 h
Club de lectura 
d’adults: Victus,
d’Albert Sánchez
Piñol
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Biblioteca

De 16 a 20 h
Campionat futbol sala
paralítics cerebrals
Lloc: Pavelló municipal 
d’esports
Organitza: Disport FC

Del dimarts 13 al 
divendres 23
Preinscripció curs 2014-2015. Batxillerat
Lloc: Escoles i instituts 
Organitza: Ensenyament

Dimarts 13
De 21.30 a 23 h
Taller d’adolescència
Lloc: Rambla Pau Casals, 6
Organitza: AMPA INS Pallejà, AMPA L’Oreig i 
Ensenyament

Dimecres 14
De 9 a 13 h
Jornada formativa: solucions de comunicació
per a emprenedors
Inscripcions: Cal inscripció prèvia a La Molinada 
(936 631 540)
Públic: Adreçat a empreses i emprenedors
Lloc: La Molinada
Organitza: Desenvolupament Econòmic

Dimecres 23
Durant tot el dia
Diada de Sant Jordi. Parades de
llibres i flors a la plaça Major
Lloc: Plaça Major i Castell
Organitza: Cultura

18 h
Taller de punts de llibre
Públic: Infants de 3 a 12 anys
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

Dijous 24
18 h
Taller de pintura: «Fem un drac de Sant Jordi»
Inscripcions: Cal inscripció prèvia
Públic: Infants de 0 a 3 anys
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

Divendres 25
De 9 a 14 h
Curs de manipuladors d’aliments
Lloc: La Molinada
Organitza: Desenvolupament Econòmic

18 h
Racó del Conte a càrrec de Contents Contem
Contes Cantant
Públic: Per a infants a partir de 4 anys
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

Dissabte 26
De 17 a 3 h
Festival jove intercultural i solidari Rosa Rock
Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: Joventut

Diumenge 27
18 h
Espectacle La Xarxa – La Botzina
Lloc: Sala d’actes del Castell

Dimecres 30
De 18 a 20 h
Assessoria sobre sexualitat amb la llevadora
Agustina Díaz
Lloc: Jovespai
Organitza: Joventut

18.30 h
Club de lectura infantil i juvenil
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

MAIG

Dilluns i divendres
De 17.30 a 19 h
Pista oberta de slot (Scalextric)
Lloc: Antic ambulatori
Organitza: Associació de Modelistes de Pallejà
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LA FEINA FETA, PER DAVANT
DE TOT
Darrerament rebem crítiques de
l’oposició per tot el que CiU
Pallejà i l’equip de govern de
l’Ajuntament fan. Es nota que

s’apropen eleccions i aquests partits s’afanyen a
erosionar al màxim la feina feta per nosaltres. Diuen
que no ajudem la gent, no fem res per l’ocupació,
no millorem el teixit comercial, malbaratem els
diners, etc.
I la realitat és la que és, per molt que la vulguin
amagar. Pallejà és el municipi del Baix Llobregat
que més ha baixat l’atur en un any (no ho obli-
dem: Baix Llobregat, comarca més castigada per la
crisi de tota Catalunya); Pallejà és el que més
inverteix en ajudes socials en proporció als
habitants; Pallejà amplia el seu teixit comer-
cial, amb més iniciativa privada i amb un nou
mercat municipal que dinamitzarà més l’oferta
comercial, sense parlar dels molts llocs de treball
que generarà. I Pallejà és un dels municipis que
ha sanejat més ràpidament i eficientment el
seu deute ordinari (gairebé 5 milions d’euros de
deute generat pel Sr. Rubio, d’Entesa per Pallejà,
en només dos anys d’alcaldia).
És a dir, quan l’oposició critica, CiU Pallejà treba-
lla; quan l’oposició menteix, CiU Pallejà mostra
els fets; quan l’oposició es posa nerviosa, CiU
Pallejà manté la calma i les bones maneres de
fer.
Cap provocació ens farà defallir dels nostres objec-
tius; al contrari: ens fa més forts i més convençuts
que estem fent bé la nostra feina. I així continua-
rem, amb fets reals, no amb mentides barroeres
com fan amb els seus pamflets d’amagat a les nits.
Som CiU Pallejà, som garantia de seny.
Convergència i Unió a Pallejà

SÍ SE PUEDE
Hace unas semanas, pudimos
observar cómo la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH)
hacía un acto de protesta ante
una entidad bancaria de Pallejà.

El motivo es que dicha entidad había ejecutado
el desahucio de una vecina del municipio recla-
mando la hipoteca a los padres como avalis-
tas. Sí, en Pallejà hay casos así y, desgraciadamen-
te, habrá más.
¿Qué hicieron Álvarez y su equipo? Nada. Alguien
podrá decir que pocas cosas se pueden hacer desde
el Ayuntamiento. Pero sí, se puede... si se quie-
re, y es lo que Entesa per Pallejà tiene claro. El
Ayuntamiento puede presionar a los bancos para
que lleguen a una solución pactada antes de eje-
cutar el desahucio.
Entesa ha presentado, en este sentido, dos pro-
puestas al Pleno del Ayuntamiento: una, que
el Ayuntamiento retire su dinero de aquellas enti-
dades que ejecuten desahucios y, dos, hacer cum-
plir la Llei d’Habitatge de Catalunya, imponiendo
multas coercitivas a las viviendas vacías propiedad
de los bancos, desincentivando así los desahucios
e impulsando la ocupación de las viviendas vacías
con alquileres sociales. Esta medida ya se lleva a
cabo en más de cien municipios catalanes.
Álvarez y su equipo votaron en contra de
ambas propuestas. Una de dos: o el alcalde pre-
fiere no molestar a las entidades financieras o está
demasiado ocupado en sus problemas judiciales,
que todos pagamos.
Pallejà no se merece este gobierno.

Grup Municipal d’Entesa per Pallejà
http://entesaperpalleja.blogspot.com.es

BUS «GUADIANA»
CiU, PDF y JA siguen a su ritmo,
convirtiendo cualquier actividad
municipal en motivo oscuro y
falto de toda transparencia. El
penúltimo es la modificación del

BUS que recorre nuestras calles: para unos (PDF) ya
es una realidad; para otros (alcalde), un proyecto,
y para los ciudadanos, «el Guadiana», que apare-
ce y desaparece.
El PSC solicitó información sobre los cambios que
se estaban produciendo, nuevos recorridos y para-
das, horarios que se añadían. El alcalde, como res-
puesta, dice que no puede facilitar la información
porque está en período de redacción de pliegos
para la adjudicación del servicio. Esta respuesta con-
trasta con la información publicada por el PDF sobre
el aumento de horarios, nuevas paradas y mayor
recorrido. Por otro lado, la empresa prestadora del
servicio no dispone de más información que la que
implica hacer lo que le dictan desde el
Ayuntamiento, mientras que los vecinos pueden
constatar la colocación de nuevas paradas sin infor-
mación de horarios ni rutas.
¿Por qué este despropósito? ¿Por qué esta necesi-
dad de CiU, PDF y JA de hacer las cosas a escondi-
das? Ante este cambio que, a primera vista, debe-
ría parecer de lo más normal, ¿qué hemos de pen-
sar? ¿Qué nos están escondiendo?
En el PSC estamos cansados de tanto oscurantis-
mo. En la situación actual, con tantas necesidades,
Pallejà merece luz y taquígrafos en la actuación de
sus gobernantes. Queremos transparencia total para
saber a qué se destinan nuestros impuestos.

palleja@socialistes.cat
Facebook: PSC Pallejà

LLEI DE RACIONALITZACIÓ I 
SOSTENIBILITAT DE
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
ENS AFECTA?
Què és? Un avantprojecte que
modificaria la Llei 7/1985 regu-

ladora de les bases de règim local i la Llei regula-
dora de les hisendes locals 2/2004. Per què es
rebutja?
Perquè buida els ajuntaments de la seva fun-
ció principal: l’atenció DIRECTA als ciutadans.
Com ho fa? Dient quines competències tenen (quins
serveis poden prestar) els ajuntaments, en funció
dels habitants.
L’objectiu és «clarificar les competències muni-
cipals i racionalitzar l’estructura amb eficiència,
estabilitat i sostenibilitat financera; més control
financer i pressupostari, i afavorir la iniciativa eco-
nòmica privada». Això ho hem de fer, però amb un
finançament just i suficient, fet amb rigor i conei-
xement de la complexa i diversa realitat municipal.
Deixem ja el «café para todos».
Com ens afecta? Pot treure serveis com la sani-
tat, l’educació i la gestió dels serveis socials, i
deixa poc clarificats la defensa dels consumidors,
l’enllumenat públic o les polítiques d’habitatge
social, entre d’altres.
Pensem que els ajuntaments tenen l’obligació de
proveir-ho tot, però no és així: els serveis obligato-
ris vénen establerts pel nombre d’habitants, i la resta
(serveis socials...) s’assumeixen des dels ajuntaments
perquè el veí tramiti el servei «des de casa» i se’n
supervisi directament el resultat. Si s’aprova la llei
com està, la ciutadania no podrà parlar amb ningú
proper dels seus problemes.
Per això n’estem en contra: el model de proxi-
mitat no s’ha de perdre.
Grup Municipal del PDF
www.pdf.es

Una proposta d’Igualtat per a
tothom; un món ple d’històries
que evolucionen i connecten,
que configuren un univers divers
i ric: 100% Ciutadania, on
tothom sumem, on tothom

comptem, homes i dones, grans i petits, vers aquest
món ple, ample i enriquidor, a Pallejà, amb motiu
del dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona,
estem fent un altre mes per a tu.
Des del Servei d’Igualtat, al març, gaudim oferint-
vos activitats per a tothom, amb espais de retro-
bament, d’anàlisi, amb l’objectiu de remoure des
de l’ànima a través de xerrades literàries per a obrir
les nostres ments al màgic món de la lectura i la
música, oferint recursos a dones a partir dels 45
anys en situació d’atur, en la tertúlia còmica per al
voluntariat lingüístic o en un conte per a infants,
grans i petits; compartint un bon sopar, mentre
fem poble, o en els diferents tallers pràctics sobre
com parlar en públic o de risoteràpia, on, de la mà
dels / de les professionals, trobem fórmules, idees,
recomanacions, consells, etc. que posteriorment
nosaltres mateixos/es haurem d’intentar esforçar-
nos a aplicar en el nostre tarannà diari: saber dir
no quan cal, reforçar aquelles debilitats que tots/es
tenim enfront de diverses situacions de la vida i
obtenir unes bones dosis d’autoestima, positivis-
me, millor estat anímic, reforç emocional, etc. i tro-
bar així un millor benestar personal i emocional.
Ens interessen les persones; per això, també fem
palesa la nostra preocupació per la retrògrada pro-
posta de reforma de la llei de l’avortament.

Jà Pallejà

En el pleno del pasado 6 de
marzo todos los grupos munici-
pales menos el PP aprobaron
interponer un recurso ante el
Tribunal Constitucional contra la
LRSAL aprobada por el PP.

Alegan que esta ley recorta competencias a los
ayuntamientos. Pues hablemos claro: esta ley no
recorta la continuidad de los servicios que los ayun-
tamientos prestan a sus ciudadanos; al contrario:
reconoce la importancia de los ayuntamientos al
ser la administración más cercana y que mejor cono-
ce las necesidades de sus ciudadanos. Lo que esta
ley hace es:
1) Evitar que varias administraciones hagan la
misma función, lo que provoca duplicidades y gas-
tos innecesarios.
2) Asegurar que el Estado y la Generalitat paguen
a los ayuntamientos los servicios sociales de proxi-
midad que prestan. Hasta ahora ocurría que un
ayuntamiento prestaba unos servicios a los veci-
nos pero, finalmente, ni el Estado ni la Generalitat
le daba los recursos necesarios para cubrir el coste
de esos servicios, y esto provocaba el aumento de
la deuda de los ayuntamientos.
Lo más lamentable de todo es que la LRSAL es cons-
titucional, por lo que, una vez más, nuestro ayun-
tamiento se va a gastar el dinero de los vecinos en
abogados y recursos que muy probablemente no
servirán para nada. Y con la millonada que lleva
gastado nuestro ayuntamiento en abogados en los
dos últimos años, ¿quieren los grupos municipa-
les gastar nuestro dinero en demandas perdedo-
ras? Francamente, creo que a todos se nos ocu-
rren cosas en las que de verdad vale la pena gas-
tar el dinero de nuestros impuestos.
Partido Popular de Pallejà
populares.palleja@gmail.com
www.partidopopularpalleja.blogspot.com
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Notícies breus
PALLEJÀ INCORPORA LA FIGURA 
DE L’AGENT CÍVIC

E l nostre municipi incorporarà a la seva via pública la
figura d’un agent cívic que durant un període de sis

mesos desenvoluparà diverses campanyes que tindran
per objectiu garantir el bon estat dels espais públics.
Entre les actuacions concretes que s’assignen a l’agent
trobem aspectes relacionats amb la tinença d’animals i
el civisme, els treballs de camp per a detectar anomalies
a la via pública o l’actualització d’inventaris. La seva con-
tractació està finançada a través d’un pla d’ocupació
gestionat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat i
l’Ajuntament.

• Aprovació de la desestimació de la recusació contra l’Alcaldia envers
la resolució del recurs de reposició interposat per l’associació PALLE-
HOUSE GRUP contra la Resolució núm. 1259/2013, de 12 de de-
sembre, relativa a l’organització de la Festa de Cap Any 2014.
• Aprovació de la compareixença en Recurs ordinari 189/2013 A 2
davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona i
designació de lletrat.
• Aprovació de les Modificacions de crèdits del pressupost general
prorrogat de l’Ajuntament de l’exercici 2014 números 03/2014 i
04/2014.
• Aprovació de la desestimació de la recusació contra l’Alcaldia en rela-
ció a l’aprovació del pagament de factures corresponents a la defen-
sa de l’Ajuntament en el procediment abreujat núm. 83/2012-A.

• Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2014 refe-
rit a factures d’exercicis anteriors corresponents a despeses de direc-
ció lletrada i representació de l’Ajuntament en procediment abreu-
jat 83/2012-A.
• Aprovació de la moció de suport a la consulta pel dret a decidir.
• Aprovació de la moció per a sol·licitar la retirada de l’avantprojec-
te de Llei de Protecció dels Drets del Concebut i de la Dona
Embarassada del Partit Popular.
• Aprovació de la moció de l’informe de tresoreria sobre el compli-
ment dels terminis establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’es-
tableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials (quart trimestre 2013).

APROVACIONS al PLE MUNICIPAL
PLE ORDINARI 30/01/2014

TROBADA AMB LA DIRECTORA DE
L’INSTITUT D’ASSISTÈNCIA I SERVEIS
SOCIALS

U na delegació pallejanenca formada per l’alcalde,
Ismael Àlvarez, i la regidora de Serveis Socials, Esther

Moreno, es reunia el passat 28 de gener amb la directo-
ra de l’Institut d’Assistència i Serveis Socials de la
Generalitat de Catalunya, Carmela Fortuny. Durant la reu-
nió es van exposar els darrers treballs desenvolupats des
del municipi en matèria de serveis socials. La directora
també va rebre els representants del Patronat del Centre
de Dia Ana Ribot.

• Aprovació de la modificació de l’acord plenari relatiu al nomena-
ment de representants de la Corporació en òrgans col·legiats que
siguin competència del Ple de l’Ajuntament.
• Aprovació de la modificació de l’acord plenari relatiu a la desig-
nació de membres de les Comissions Informatives permanents i
especials.

• Aprovació de la modificació de la determinació dels règims de
dedicació i assignació, de retribucions, assistències i indemnitza-
cions als membres de la Corporació.
• Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’auto-
nomia local contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racio-
nalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

APROVACIONS al PLE MUNICIPAL
PLE EXTRAORDINARI 6/03/2014




