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El final de curs de les activitats que es dediquen a aquest col·lectiu 
i la celebració de les seves jornades coincidia amb el final de les obres
del Casal de la Gent Gran (Pàgines 14 i 15)

La gent gran es mou
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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
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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 
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FECSA-ENHER                       800 760 706
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A l llarg de les darreres setmanes, la
gent gran de Pallejà ha gaudit d’un
especial protagonisme amb la cele-

bració de les jornades que es programen
específicament per a potenciar-ne el lleure,
l’activitat física o les relacions socials, entre
altres aspectes. Enguany les jornades coin-
cideixen amb la reforma i millora del
casal, l’espai que es dedica a bona part
de les iniciatives que tenen aquest seg-
ment de la nostra població com a pro-
tagonista. Amb aquestes coincidències, no
puc deixar passar l’ocasió per a felicitar-nos
tots plegats per la important aportació que
suposa la nostra gent gran per al nostre
municipi.

Entre els diversos patrimonis de què dispo-
sem a Pallejà, i pels quals hem de vetllar, hem
d’incloure totes aquestes persones que han
treballat per construir una societat com
aquesta de què gaudim avui dia: amb els
seus defectes i virtuts però, sens dubte, millor
en molts aspectes. I un cop retirats de la
primera línia, els nostres avis i àvies con-
tinuen aportant.

Aporten a les seves famílies i aporten al seu
municipi com a motor constant de la vida
social o cultural, sent partícips i partici-
patius en bona part de les activitats que es
duen a terme a Pallejà. Tots som afortunats
per tenir-los.

Precisament, parlant de la vida social i cul-
tural del nostre poble, ens preparem per a
celebrar la Festa Major d’Estiu. No voldria
deixar passar l’ocasió sense convidar-vos a
participar-hi i a gaudir-ne.

Bona Festa Major i visca Pallejà.
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Ismael Àlvarez Alcalde de Pallejà

A lo largo de las últimas semanas, la
gente mayor de Pallejà ha disfruta-
do de un especial protagonismo con

la celebración de las jornadas que se progra-
man específicamente para potenciar su ocio,
actividad física o relaciones sociales, entre
otros aspectos. Este año las jornadas coin-
ciden con la reforma y mejora del casal,
el espacio que se dedica a buena parte
de las iniciativas que tienen a este seg-
mento de nuestra población como pro-
tagonista. Con estas coincidencias, no
puedo dejar pasar la ocasión para felicitar-
nos a todos por la importante aportación
que supone nuestra gente mayor para nues-
tro municipio. 

Entre los diversos patrimonios de los que dis-
ponemos en Pallejà, y por los que debemos
velar, debemos incluir a todas estas perso-
nas que han trabajado para construir una
sociedad como la que disfrutamos hoy en
día: con sus defectos y virtudes pero, sin
duda, mejor en muchos aspectos. Y una vez
retirados de la primera línea, nuestros
abuelos y abuelas siguen aportando.

Aportan a sus familias y aportan a su muni-
cipio como motor constante de la vida
social o cultural, siendo partícipes y par-
ticipativos en buena parte de las activida-
des que se llevan a cabo en Pallejà. Todos
somos afortunados por tenerlos.

Precisamente, hablando de la vida social y
cultural, nos preparamos para celebrar la
Fiesta Mayor de Verano. No quisiera dejar
pasar la ocasión sin invitaros a participar y a
disfrutarla.

Buena Fiesta Mayor y viva Pallejà.

Nuestros mayores
también son nuestro
patrimonio

La gent gran ha 
treballat per construir
una societat millor,
amb els seus defectes 
i virtuts

Las personas mayores
han trabajado para
construir una sociedad
mejor, con sus defectos
y virtudes

La nostra gent gran
també és el nostre
patrimoni
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Fontpinedamillora carrers i equipaments
Els treballs realitzats en el mur de contenció del carrer Manuel de Falla 
fan més accessible la vorera per als vianants

E n les darreres setmanes s’han
realitzat uns treballs de millora
en el mur de contenció que es

troba situat a la cantonada dels carrers
Manuel de Falla i Juan Ramón Jiménez.
El que s’ha fet és revestir el mur i elimi-
nar el racó per a posar-hi els conteni-
dors: amb aquesta millora s’ha aconse-
guit que la vorera sigui totalment per a
vianants i que no hi hagi cap obstacle
que pugui impedir-ne la circulació amb
normalitat.

Millores en el Centre Cívic
Fontpineda
D’altra banda, el Centre Cívic
Fontpineda ha millorat part del seu equi-
pament: actualment disposa d’un nou
sistema d’altaveus i microfonia i d’una
taula de so connectada a un ordinador
que permet augmentar la qualitat de
les projeccions que es passen habitual-
ment en els diferents actes que s’hi orga-
nitzen. El passat 31 de maig, coincidint
amb la 1a Mostra de Bioemprenedors,
també es va utilitzar per primer cop la
separació de la sala polivalent, que per-
met que en un mateix espai es puguin
realitzar dos esdeveniments alhora.

El Centre Cívic disposa
d’un nou equip de 
megafonia i d’un sistema
que permet dividir en dos
espais la sala polivalent

Les escoles visiten el mercat municipal
La intenció és que els alumnes valorin la importància de tenir 
uns hàbits alimentaris saludables

D urant el mes de maig els alumnes
de 3r de primària de les diverses
escoles del municipi van visitar el

mercat municipal. La iniciativa formava
part d’una activitat anomenada «De l’hort
a la taula», que pretén que els alumnes
valorin la riquesa alimentària existent i
aprenguin a millorar els seus hàbits ali-
mentaris i de consum. Un altre dels objec-
tius és que els nens i nenes vegin l’equi-
pament com un punt de proximitat i inter-
acció social i fomentar així la compra de

productes de mercat com a hàbit quoti-
dià. Un cop finalitzada la visita, els para-
distes van oferir als alumnes un esmorzar
saludable. 

La visita també pretén que
els alumnes vegin el mercat
com un punt de proximitat 
i d’interacció social
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twitter.com/AjPalleja

facebook.com/AjPalleja

SEGUEIX-NOS!

COMPARTEIX PALLEJÀ A TRAVÉS DE LES
XARXES SOCIALS!
Coneix l’actualitat local i altres informacions
del teu interès

El nou mercat municipal de Pallejà 
estarà enllestit després de l’estiu
Les obres avancen a bon ritme i sembla que durant 
el mes de juliol se’n podran veure acabades les façanes

C
ontinuen els treballs de cons-
trucció del nou mercat muni-
cipal de Pallejà. Les obres s’es-
tan desenvolupant segons els

terminis previstos, així que el nou equi-
pament podrà entrar en funcionament
després de l’estiu. Actualment es treba-
lla en els fonaments i els murs de la
darrera zona enderrocada, on es troba-
va l’antiga estació transformadora que
hi havia al mercat i que al començament
del mes de juny va ser traslladada per la
companyia FECSA. Sembla que durant
aquest mes de juliol es podrien veure
acabades les façanes del nou mercat.

Presentació de la imatge 
del nou mercat
L’Ajuntament ha presentat a la ciutada-
nia la nova imatge del nou mercat muni-
cipal de Pallejà. El logotip s’ha creat amb
la voluntat de transmetre una sèrie de
valors que es vol que la ciutadania iden-
tifiqui amb l’equipament. La intenció és
que, un cop entri en funcionament, es
vegi com un mercat modern i elegant
però, alhora, tradicional i casolà; que
sigui un aparador de comerç en el qual
els veïns i veïnes puguin trobar una diver-
sitat de productes frescos i de qualitat.

El passat dimecres 28 de maig
l’Ajuntament de Pallejà va presentar la
imatge als paradistes del mercat muni-

cipal, entre els quals va tenir molt bona
acceptació. Ara es treballa en la incor-
poració del logotip en la retolació exte-
rior i interior del mercat.

La imatge del nou mercat pretén transmetre una 
sèrie de valors que es vol que la ciutadania identifiqui
amb l’equipament 
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Noves millores als
espais públics de
la Magina
A més de les actuacions ja 
executades, es preveuen noves 
obres al barri

A l llarg d’aquest mes de juny s’ha procedit a des-
envolupar dues obres d’arranjament al barri de la
Magina que han tingut per objecte la creació d’un

pas de vianants elevat davant del parc infantil i la creació
d’un mur de contenció i recollida d’aigües a la plaça Santa
Magina. Aquest últim, destinat a estabilitzar la zona d’a-
parcament, pertany a la primera fase de les obres que es
faran enguany al barri gràcies a la subvenció de la Xarxa
de Governs Locals de la Diputació de Barcelona. A més
d’aquests treballs, properament es durà a terme l’arran-
jament del carreró que connecta els carrers Santa Magina
i Sant Joan.

L’ Ajuntament ha realitzat uns
treballs de millora en l’arc
situat a la plaça Mossèn Jacint

Verdaguer. Aquests han consistit en la
reparació i pintada del monument així
com la recuperació de la data inscrita
en la part posterior.

Restauració de l’arc
de la plaça Verdaguer

La senyera dóna 
la benvinguda a Pallejà
L’estelada finançada mitjançant 
l’apadrinament popular i que onejava
en un inici va haver de ser substituïda
pels actes vandàlics soferts

L a rotonda d’accés al municipi des de l’autovia A2 ha
incorporat una senyera a través d’una iniciativa popu-
lar promoguda des de l’Assemblea Nacional Catalana

(ANC). Aquesta actuació, finançada a través de l’apadrina-
ment de la bandera per part de nombrosos veïns i veïnes,
estava destinada, en un inici, a la col·locació d’una estelada.
L’Ajuntament, per la seva banda, féu cessió d’aquest espai
públic amb la condició que la bandera fos substituïda per
una senyera en cas que l’estelada fos objecte d’algun acte
vandàlic.

Poc després de la seva col·locació, l’estelada va ser objecte
de diverses actuacions vandàliques i incíviques que van aca-
bar provocant la seva substitució per la senyera: d’aquesta
manera, el consistori vol fer compatible el dret de lliure expres-
sió amb la bona convivència al municipi.
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El parc de la Molinada estrena un espai 
per al street workout
Des d’aquest proper 12 de juliol ja es podrà fer ús d’una nova instal·lació
per a la pràctica esportiva

D esprés d’un any de treball en
el projecte, aquest proper mes
de juliol es posa oficialment

en marxa el circuit de street workout
instal·lat al parc de la Molinada. La
inauguració d’aquest espai, a partir
de les 17 h, comptarà amb exhibicions
d’aquesta disciplina per a exercitar-se,
a més de concursos i la presència del
dj Deniz Zouk en directe.

Un esport urbà
El street workout és un moviment que
neix al carrer i que es caracteritza per

desenvolupar exercicis que es poden
realitzar amb aquells elements que es
poden trobar habitualment a la via
pública. Amb el pas del temps ha
esdevingut una eina dedicada a la inte-
gració social i a la convivència de dife-
rents cultures en espais públics.
D’aquesta voluntat integradora i juve-
nil i de la seva relació amb aquests
espais naixia la proposta d’ubicar
aquesta instal·lació al parc de la
Molinada. En el seu desenvolupament
han col·laborat activament el grup
d’esportistes que constitueixen la sec-

ció Workout Pallejà, integrada al Club
Atletisme Pallejà, i l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona.

Un projecte per a millorar l’entrada 
al vial d’accés a Fontpineda
Les obres estan destinades a la millora de la seguretat a la via, a més 
d’incorporar nou enllumenat i el soterrament de les línies de baixa tensió

J a es troba definit i afrontant la
seva recta final el projecte per a
remodelar el carrer Ausiàs March

entre el vial d’accés al barri de
Fontpineda i el passeig Josep Maria de
Sagarra i carrer Fontcoberta. L’actuació
està destinada a millorar les condicions
generals d’aquesta via i suposarà diver-
ses millores, entre les quals destaquen
les que tenen a veure amb la seguretat,
tant per als vianants com per als vehi-
cles. Per tal de fer-ho possible, ha cal-
gut una Modificació Puntual del
Planejament per a reajustar les alinea-
cions establertes al planejament de l’any
1976: d’aquesta manera es podrà dis-
posar de voreres d’entre dos i tres metres
a la zona afectada per la reurbanització.

No seran, en tot cas, les úniques millo-
res que s’incorporaran, ja que les obres

també serviran per a l’execució d’un nou
clavegueram i d’una nova canalització
de la xarxa d’aigua potable i gas natu-
ral, a més de per al soterrament de les
línies aèries de baixa tensió i telefonia i
per a instal·lar un nou enllumenat públic.
La previsió és que les obres comencin

aquesta tardor i tinguin una durada apro-
ximada de 4 mesos. 

Les obres es duran a terme
en una única fase amb un
termini previst de 4 mesos
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El projecte d’inserció laboral aconsegueix 
la contractació de cinc persones
Els participants han rebut formació com a monitors de lleure, auxiliars de
comerç, auxiliars d’horta i aplicadors fitosanitaris

E l passat 28 de maig es van lliu-
rar els diplomes de dos dels iti-
neraris formatius del programa

d’acompanyament en la inserció labo-
ral. Es tracta d’un projecte que es va
posar en marxa el passat mes de febrer
amb l’oficialització del conveni entre
l’Ajuntament de Pallejà i la Fundació
Pere Tarrés. La intenció era oferir for-
mació a persones que es troben actual-
ment en situació d’atur per tal que tin-
guessin més oportunitats de trobar un
lloc de treball. Hi han participat una sei-
xantena de persones del municipi que
han rebut formació com a monitors de
lleure, auxiliars de comerç, auxiliars
d’horta i aplicadors fitosanitaris.

Formalització de cinc contractes 
de treball
A dia d’avui, a través d’aquest projec-
te d’inserció laboral s’han formalitzat
cinc contractes de treball, quatre dels
quals han estat gràcies a Casa Ametller,
una de les empreses que ha acollit alum-
nes en pràctiques en alguns dels seus
establiments.

En el projecte ha 
participat un total de 
60 persones del municipi
que es trobaven en
situació d’atur

Taller sobre atenció al públic a La Molinada
La intenció d’aquests tallers sectorials és crear un espai on poder conèixer la
professió i les oportunitats de feina que genera

L’ Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local organitza el pro-
per 8 de juliol un taller sobre

atenció al públic. Aquesta és una de les
jornades que tenen com a objectiu donar
a conèixer les peculiaritats dels sectors
professionals amb més demanda al muni-
cipi. La intenció és que els participants
puguin tenir més informació sobre les
diferents professions, sobre la situació
actual del mercat de treball i les oportu-
nitats que es generen i sobre quins canals
especialitzats poden ajudar en la recer-
ca de feina.

Els tallers sectorials compten amb la par-
ticipació de professionals en actiu. Els
interessats a participar-hi han de fer una
sol·licitud prèvia a l’edifici de La
Molinada.

Els tallers sectorials compten amb la participació de
professionals en actiu
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Es posa en marxa una segona línia d’ajuts del
programa «Pallejà Contracta»
El projecte subvenciona la contractació de persones empadronades al municipi
que estiguin en situació d’atur

L’ Ajuntament de Pallejà ha obert
una segona convocatòria del
projecte «Pallejà Contracta». Es

tracta d’una línia d’ajuts que té com a
objectiu incrementar la inserció laboral

al municipi i, alhora, ajudar les empre-
ses en la contractació de personal. El
consistori aporta 4.000 € per cada con-
tracte de treball a temps complert i
2.000 € per als que siguin a temps par-

cial. Les persones contractades han d’es-
tar empadronades al municipi i inscri-
tes al Servei Local d’Ocupació de Pallejà
i a les Oficines de Treball de la
Generalitat, i la contractació ha de ser
per un mínim de sis mesos.

Pallejà és un dels municipis de la comar-
ca que ha generat més projectes desti-
nats a crear ocupació. La primera con-
vocatòria d’aquesta línia d’ajuts va tenir
com a resultat la contractació de deu
persones.

La contractació per part
de les empreses ha de ser
d’un mínim de 6 mesos

Aposta pel foment de l’ocupació
en el sector agrari
L’Ajuntament participa en un programa comarcal que ajuda persones
en situació d’atur a canviar de sector laboral

L’ Ajuntament de Pallejà participa
en el Programa de Qualificació
per a la mobilitat sectorial cap

a l’activitat agrària que ha posat en

marxa per primera vegada el Consell
Comarcal del Baix Llobregat. Es tracta
d’una iniciativa que vol donar suport a
persones que es troben en situació d’a-

tur per tal que canviïn de sector laboral
i puguin treballar en explotacions agrà-
ries. El programa ofereix formació, expe-
riència pràctica i orientació en l’àmbit
de les cooperatives.

Actualment formen part del projecte un
total de deu persones en atur de llarga
durada que majoritàriament provenen
de la indústria o de la construcció. Un
d’aquests participants és un veí de
Pallejà que havia treballat en el sector
de les arts gràfiques. A més dels ajun-
taments de la comarca, també col·labo-
ren en el programa, entre d’altres, el
Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat i  Unió de Pagesos.

El programa ofereix 
formació, experiència
pràctica i orientació 
en l’àmbit de les 
cooperatives



P.10 L’ADROCdePallejà JULIOL2014 NÚM.80 BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Alumnes de La Molinada 
realitzen pràctiques en centres 
de treball
La formació finalitza amb l’obtenció d’un certificat
que capacita l’alumne per a desenvolupar 
la professió

U n total de 80 alumnes estan
realitzant pràctiques en empre-
ses de la comarca gràcies a les

accions formatives que s’han desen-
volupat a La Molinada des del passat
mes de desembre. Les especialitats que
s’hi han cursat són anglès, atenció al
públic, monitor/a de lleure d’activitats
infantils i juvenils, auxiliar de magat-

zem, atenció sociosanitària de perso-
nes dependents en institucions socials,
i neteja de superfícies en edificis i locals.
Aquestes accions formatives estan sub-
vencionades pel Servei d’Ocupació de
Catalunya i el Fons Social Europeu.

Les pràctiques permeten als alumnes
establir contacte amb el mercat de tre-
ball i els ofereixen la possibilitat de des-
envolupar les habilitats i coneixements
que han adquirit al llarg de la forma-
ció teòrica.

Les accions formatives
estan subvencionades
pel Servei d’Ocupació de
Catalunya i el Fons Social
Europeu

Lliurament de diplomes del curs d’iniciació al Word
Aquesta acció formativa estava adreçada 
a persones del municipi en situació d’atur E l passat 29 d’abril va finalit-

zar el curs d’iniciació al Word,
de 20 hores de durada, que

l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local ha dut a terme per
formar en competències TIC perso-
nes del municipi en situació d’atur.
Dels 15 alumnes que van iniciar el
curs, finalment, 4 van causar baixa
perquè havien trobat feina: la resta
ha finalitzat la formació i ha rebut el
diploma d’assistència. Actualment
hi ha un nou grup d’alumnes que
ha iniciat una nova acció formativa
de les mateixes característiques.

Suport a les
empreses en
màrqueting digital
L’Ajuntament ha ofert 
un taller per a donar 
als participants eines 
per a aprendre a 
gestionar les xarxes
socials

L’ Àrea de Desenvolupament
Econòmic de l’Ajuntament de
Pallejà va oferir durant els mesos

de maig i juny un taller sobre màrque-
ting digital adreçat a empreses, comer-
ços i entitats del municipi. L’objectiu era
oferir una formació pràctica que per-
metés als assistents gestionar la pròpia
marca digital a través de la creació i uti-
lització de perfils en les diferents xar-
xes socials, com Facebook, Twitter,
Google+ i Linkedin. Els continguts es
van distribuir en quatre sessions, i la for-
mació estava subvencionada per
l’Ajuntament de Pallejà i va comptar
amb el suport de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona.



E l passat 31 de maig el Centre Cívic de
Fontpineda va acollir la primera edició de la
mostra de bioemprenedors, una iniciativa

orientada a esdevenir un punt de trobada per a
totes aquelles persones que es dediquen de mane-
ra professional a treballar els valors de respecte per
l’ésser humà i per l’entorn. Es van instal·lar un total
de 45 parades de productes ecològics, consum res-
ponsable i artesania, i més de 600 persones van
passar pel Centre Cívic al llarg de tota la jornada.
Els assistents van poder participar en tallers de musi-
coteràpia, salut i bellesa, ceràmica i reciclatge per
a infants. També es van oferir xerrades sobre ali-
mentació saludable i es van ensenyar diferents tipus
de teràpies alternatives.

L’ADROCdePallejà JULIOL2014 NÚM.80 BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL P.11

L’atur baixa a Pallejà
durant el mes de maig
Un total de nou persones van trobar
feina, fet que ha situat la taxa d’atur en
el 13,2%

S egons les darreres
dades publicades
sobre l’atur, Pallejà va

acabar el mes de maig amb
una taxa d’atur del 13,2%,
un percentatge molt inferior
a la mitjana de Catalunya i del
Baix Llobregat. En xifres abso-
lutes, un total de nou perso-
nes van trobar feina, el que
situa el nombre d’aturats en
778 persones. Pel que fa a l’e-
volució de l’atur en els darrers

mesos, la taxa ha aconseguit
reduir-se en sis dècimes res-
pecte al mes de maig del
2013, quan el percentatge
d’aturats a Pallejà va ser del
13,8%.

La taxa d’atur a
Pallejà ha baixat sis
dècimes respecte al
mes de maig del 2013

Fontpineda acull la
primera mostra de
bioemprenedors
Més de 600 persones van visitar la
mostra, que va comptar amb un
total de 45 parades
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E ls dies 10 i 11 de maig es van
celebrar la Fira del Comerç i el
Mercat de Pagès de Pallejà. La

celebració va comptar amb la participa-
ció d’una trentena de comerciants i una
mostra d’artesans que van ocupar part
de l’avinguda Prat de la Riba i de la plaça
del Castell fins arribar a la plaça Jacint
Verdaguer.

Un cap de setmana 
ple d’activitats
Durant tot el cap de setmana l’afluència
de visitants va ser constant, així com

també les activitats que es van organit-
zar per tot el recinte de la fira. No van
faltar actuacions musicals i una sessió de
zumba que va anar a càrrec de monitors
de la piscina municipal i que va comptar
amb el suport de la Regidoria de Salut,
que va repartir una poma als participants
amb la intenció de potenciar una alimen-

tació saludable. Enguany, una de les
novetats va ser l’organització d’una des-
filada canina que es va celebrar diumen-
ge al matí i en la qual va haver-hi més

d’una seixantena d’inscrits. La fira va fina-
litzar amb la desfilada de moda, que va
comptar amb la participació dels establi-
ments de Comerç Pallejà.

Gran èxit de la Fira del Comerç 
i el Mercat de Pagès
Una trentena de comerços van treure la seva 
activitat al carrer per oferir als visitants els seus 
productes i serveis

Entre les novetats 
d’aquesta edició hi va
haver una desfilada 
canina que va comptar
amb més d’una 
seixantena d’inscrits

Pallejà celebra l’arribada de la primavera
Un dels actes amb més afluència de visitants va ser la Fira de Comerç 
i el Mercat de Pagès

D urant el passat mes de maig
Pallejà va celebrar les Festes de
la Primavera. Es van organitzar

un total de 27 activitats que van comp-
tar, totes elles, amb una gran participa-
ció de la ciutadania. No van faltar tallers,
exposicions i contes a la biblioteca. També
es van organitzar sortides per a gaudir de
la natura, com l’itinerari per l’entorn natu-
ral de les Rovires. L’esdeveniment més
destacat va ser la celebració de la Fira de
Comerç i el Mercat de Pagès. Es van
incloure també en el programa d’activi-
tats el «tapeo andaluz», la diada sarda-
nista i el lliurament de premis als millors
usuaris de la deixalleria, entre d’altres.
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Una jornada dedicada
a la salut de les dones
L’assessorament sobre sexualitat al
Jovespai i una xerrada entorn 
de la menopausa centraven el Dia 
d’Acció per la Salut de les Dones

La caminada solidària de
Fontpineda recull
140 quilos d’aliments
Un total de més de 70 persones 
prenia part en l’activitat, a benefici
del programa «Tots a taula»

E n total foren 140 els quilos d’aliments de primera
necessitat que aconseguí reunir la caminada soli-
dària que el passat 15 de juny organitzaren

l’Associació de Veïns de Fontpineda i la Comissió Municipal
de Gestió del barri. Aquesta quantitat d’aliments passarà
a formar part de la campanya «Tots a taula», organitzada
a benefici de la Xarxa Solidària d’Aliments de Pallejà.

Properes edicions
Des de l’organització ja s’ha avançat la voluntat de donar
continuïtat a aquesta iniciativa en properes edicions.

E l passat 28 de maig les regidories d’Igualtat i
Salut celebraven el Dia d’Acció per la Salut de
les Dones, destinat a promoure la qualitat de

vida entre les dones de la població. La jornada s’inicia-
va amb una xerrada entorn dels mites de la menopau-
sa amb la llevadora Agustina Díaz. Posteriorment tenia
lloc al Jovespai una trobada d’assessorament sobre
sexualitat, una activitat que es reprodueix cada últim
dimecres de mes i que es completà amb una sèrie de
reflexions sobre la nova llei de l’avortament promogu-
da des del govern central.

E l passat dia 13 de juny es va realitzar una
sessió especial del projecte «Espai de
canvi» al parc de la Molinada, on els par-

ticipants van poder
gaudir de la repre-
sentació del conte
per a adults Sal i
Sucre, a càrrec de
les Gates Gatunes,
així com d’un bere-
nar-sopar i d’una
sessió de cinema a
la fresca.

Conta-contes per a públic
adult



J a es troben totalment enllestides
les obres que han permès la refor-
ma del Casal de la Gent Gran.

Aquesta ha consistit, principalment, en
el cobriment del porxo de l’edifici per a
guanyar espai a l’interior i en la creació
d’una sala amb un envà mòbil que per-
met dividir l’espai en dos en cas de ser
necessari. Aquest treball s’ha completat
pintant els paraments, els sostres i la faça-
na i amb la rehabilitació de la coberta.
Gràcies a la redistribució de l’espai, ara
es disposa de noves zones per a la realit-
zació de tallers i fins i tot d’activitats simul-
tànies. De la mateixa manera, l’edifici ha
guanyat en il·luminació natural amb la
nova coberta.

Poc després de la finalització de la refor-
ma tenia lloc, el passat dia 20 de juny, el
tancament del curs d’activitats per a la
gent gran, que ha permès que aquest
col·lectiu pogués gaudir al llarg de tot

l’any de diferents propostes adaptades
als seus interessos i també descobrir-ne
de nous.
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La campanya «Tots a taula»
torna a visitar els centres educatius
L’actuació ha permès la recollida d’una tona i mitja 
de productes entre tots els centres de la població

P er segona vegada, la campanya
«Tots a taula», destinada a la
recollida de productes per a la

Xarxa Solidària d’Aliments, visitava els
centres educatius del municipi entre els
passats dies 26 i 30 de maig. La iniciati-
va, que va aplegar els nou centres amb
què compta la nostra població, aconse-
guia recollir una tona i mitja d’aliments.
El punt final de l’activitat arribava el dia
6 de juny amb la programació d’una sèrie
de tallers per als infants i joves i les famí-
lies participants en aquesta iniciativa del
«Tots a taula».

Les col·laboracions
L’acte comptava amb la participació de
les regidories de Serveis Socials,
Cooperació, Joventut i Medi Ambient,
conjuntament amb l’AMPA de l’escola
Àngel Guimerà, la LLIM Les Rovires, El
Cau, la biblioteca i la Diputació de
Barcelona.

Finalitzen les obres de millora del 
Casal de la Gent Gran
La finalització dels treballs tenia lloc poc abans de la cloenda de les activitats
programades que s’hi duen a terme al llarg del curs

Al llarg de tot l’any el casal
ha desenvolupat diferents
activitats per a la nostra
gent gran
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E l grup de ball en línia de la Gent Gran de Pallejà
va participar per tercer any consecutiu en la
Fira de la Gent Gran que es va celebrar el pas-

sat mes de maig a les Drassanes de Barcelona. Un total
de 70 persones van participar en una exhibició que
va mostrar al públic tot el que han treballat durant
el curs.

Pallejà participa a la Fira Gran
de Barcelona

Les VII Jornades de la Gent Gran
potencien l’envelliment actiu
La gent gran de Pallejà va participar en activitats socials, culturals i saludables
que van comptar amb la col·laboració d’entitats del municipi 

D el 23 de maig a l’1 de juny es van
celebrar a Pallejà les Jornades de
la Gent Gran, que enguany arri-

baven a la seva setena edició. La inten-
ció era organitzar tot un seguit d’activi-
tats socials, culturals i saludables adreça-
des a fomentar la participació activa de
la gent de més edat. El programa d’acti-
vitats va comptar amb la col·laboració de
nombroses entitats i col·lectius del poble.

Entre les iniciatives amb més bona aco-
llida cal destacar les trobades intergene-
racionals amb nens i joves del municipi,
que es van organitzar amb la voluntat de
crear un espai de trobada en què petits i
grans poguessin realitzar activitats junts
i compartir experiències.

L’excursió a Camprodon va ser l’activitat
amb més afluència de públic: hi van par-
ticipar un total de 300 jubilats i pensio-
nistes, els quals, a més de visitar la pobla-
ció, van gaudir d’un bon àpat i de ball
fins a l’hora de tornada.

Una de les novetats d’aquesta edició de
les Jornades va ser la celebració de la pri-
mera trobada intergeneracional solidària
que va organitzar la Fundació Ana Ribot.
Amb la realització de tallers i altres acti-
vitats, es van recaptar diners destinats a

un dels projectes que desenvolupa l’en-
titat amb l’objectiu d’ajudar les persones
grans del municipi que pateixen dificul-
tats econòmiques.

No van faltar-hi altres activitats com una
gimcana a l’edifici del Castell i una cami-
nada pel riu. La cloenda de les Jornades
de la Gent Gran va comptar amb la
col·laboració del grup de teatre Temps
d’Il·lusió i la companyia La Xixa Teatre,
que van oferir una representació basada
en la improvisació.

D’altra banda, el vestíbul del Castell va
acollir una exposició de fotografies i tre-
balls manuals realitzats per la gent gran
de Pallejà en els cursos i tallers en què
participen durant tot l’any.

La sortida a Camprodon 
va comptar amb la 
participació de 300 
persones del municipi
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El municipi ens convida a reflexionar 
sobre el nostre consum energètic
La nostra vila tornava a celebrar amb diferents activitats la Setmana Europea 
de l’Energia Sostenible

A l llarg dels mesos de juny i juliol,
Pallejà ha pres part, un any més,
en la Setmana Europea de

l’Energia Sostenible, dedicada a reflexio-
nar, a tot el continent, sobre l’ús que fem
de l’energia i les conseqüències que se’n
deriven. En total eren quatre les propos-

tes programades, que començaven amb
una xerrada sobre subministraments elèc-
trics al Castell en el marc del programa
«Reactiva’t», adreçat a la gent gran. Les
escoles també tenien la seva participa-
ció: concretament, dos centres del muni-
cipi disposaven del joc «Hola, Watty»,

creat per tal de promoure l’estalvi ener-
gètic i les bones pràctiques ambientals
en general entre els més joves.

La resta de propostes també tenien els
infants i joves com a principals protago-
nistes de la reflexió sobre el consum ener-
gètic. Així, dins de la jornada escolar
dedicada a la campanya «Tots a taula»
—vegeu la pàgina 14—, se celebrava un
taller de construcció de ginys solars per
a aprendre a crear aparells que funcio-
nen amb energies renovables, i els par-
ticipants del casal d’estiu han pogut
prendre part en un taller sobre els usos
d’aquestes energies renovables.

Els infants i joves han estat
una part fonamental de les
activitats realitzades 

Pallejà celebra la seva proximitat
al Llobregat
La Festa del Riu va servir per a conscienciar 
els participants en la necessitat de tenir cura 
del nostre entorn natural

M és de cinquanta persones pre-
nien part enguany en la cele-
bració de la Festa del Riu que

tenia lloc el passat 8 de juny. La jornada,
nascuda amb la voluntat d’apropar la ciu-
tadania al pas del riu pel nostre municipi
i conscienciar-la sobre la importància de
tenir cura del nostre entorn, va tenir com
a principal activitat una plantada popular
de vegetació de ribera. Els participants
també van recollir residus que havien estat
abocats a la zona o arrossegats pel corrent.

Un taller per a confeccionar nius
Els infants que van assistir-hi van poder

gaudir també d’una activitat dirigida a
ells: concretament, es va realitzar un taller
per a la confecció de caixes niu que van

ser posteriorment col·locades als arbres
per tal que siguin aprofitades pels ocells
durant l’època de nidificació.
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En lluita contra els incendis forestals
A les actuacions preventives desenvolupades a les zones boscoses 
hem de sumar la precaució del conjunt de la ciutadania

L’ arribada de l’estiu torna a supo-
sar un increment del risc d’incen-
dis forestals, i, davant d’aques-

ta possibilitat, són diverses les actuacions
municipals que es duen o s’han dut a
terme, com ara la gestió forestal del bosc
de les Rovires, el manteniment de les
franges de protecció als barris de
Fontpineda i de la Magina o la posada
en marxa del Pla d’Informació i Vigilància
contra incendis forestals, amb la parti-
cipació de la Diputació de Barcelona i
l’ADF Pallejà.

Una responsabilitat 
compartida
En tot cas, també està a les nostres mans
reduir el risc d’incendis: per això, des de
la Regidoria de Medi Ambient se’ns

recorda la importància de no llençar, al
bosc, burilles enceses ni llumins o arte-
factes que continguin foc en zones de
perill; evitar l’ús de barbacoes no auto-
ritzades; no cremar residus o evitar les

deixalles al bosc. També se’ns recorda la
possibilitat de prendre mesures protec-
tores com allunyar de les cases les reser-
ves de llenya o disposar d’un punt d’ei-
nes bàsiques contra incendis.

Es completen els nous treballs
de neteja de rieres
Aquestes actuacions estan orientades a evitar 
possibles inundacions provocades per fortes pluges

A quest passat mes de juny que-
daven enllestits els treballs de
neteja de tres de les rieres que

podem trobar al nostre casc urbà, els
quals han consistit en la desbrossada de
vegetació i han tingut com a resultat una
recuperació de la capacitat hidràulica de

les rieres. D’aquesta manera s’aconse-
gueix prevenir els problemes que podria
provocar el seu desbordament amb l’ar-
ribada de pluges intenses. Les tres rie-
res sobre les quals es va actuar van ser
la de Boter, la del Mig i la de Fontcoberta.

Precisament una de les rieres del nostre
terme municipal, la de les Rovires, va ser
protagonista del darrer itinerari de natu-
ra organitzat a la nostra vila: el passat
25 de maig, aquesta activitat permetia
als seus participants aproximar-se a l’en-

torn forestal pallejanenc i, més concre-
tament, al bosc de ribera que envolta la
riera de les Rovires. La iniciativa estava
inscrita en el Programa anual d’activitats
dels parcs, platges i rius metropolitans
de l’AMB.

El darrer itinerari de natura
realitzat va portar els 
participants a la riera de les
Rovires
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Festa de cloenda del programa
«Fem pinya!»
Es tracta d’una iniciativa que vol informar els joves
sobre els riscos que comporta el consum de drogues

E l programa «Fem pinya!» és un
projecte adreçat a alumnes d’11
i 12 anys —de sisè curs de primà-

ria— que va néixer amb la voluntat d’a-
companyar els nois i noies que es troben
en plena etapa de la preadolescència i
promoure i reforçar actituds contràries al
consum de drogues amb l’objectiu d’e-
vitar-ne o retardar-ne l’inici. El programa
s’ha aplicat en diversos serveis munici-
pals que els 23 nois i noies participants
han visitat fora de l’horari escolar. De
forma lúdica i pedagògica, i amb la
col·laboració de professionals i volunta-
ris, s’han treballat continguts com el tabac
i els seus efectes sobre la salut, la comu-
nicació i les emocions, la presa de deci-
sions, la publicitat i la pressió del grup.

Festa de cloenda al parc 
de la Molinada
El passat 12 de juny el parc de la Molinada
va acollir la festa de cloenda del «Fem
pinya!», a la qual també es va convidar

els alumnes de cinquè de primària amb
la intenció que coneguin el programa en
què podran participar el curs vinent.
Durant tota la tarda va haver-hi activitats
diverses com bàdminton, ping-pong, bit-
lles catalanes i petanca dinamitzada per
la gent gran del casal. Els participants
també van poder gaudir d’una exposició
de fotografies, berenar i el lliurament de
premis als nois i noies participants.

Els continguts s’han 
treballat de forma lúdica 
i pedagògica i han comptat
amb la col·laboració de
professionals i voluntaris

«Espai de canvi»: un reforç per a superar 
els reptes personals
El projecte s’ha desenvolupat en diverses sessions 
dinamitzades per una empresa especialitzada 
i per tècnics municipals

E l projecte «Espai de canvi» s’ha
desenvolupat a través d’una sèrie
de sessions formatives i dinàmi-

ques de grup en les quals els participants
han pogut descobrir, reflexionar i posar
en pràctica les seves pròpies habilitats
personals per tal d’afrontar millor qual-
sevol repte que se’ls plantegi en el futur.
Les primeres jornades de treball han estat
conduïdes per una empresa especialitza-
da i s’hi han treballat conceptes com la
importància de conèixer-se més un
mateix, d’entrenar-se a pensar i millorar
la comunicació. També s’han organitzat
altres sessions dinamitzades per tècnics
municipals. La propera etapa del projec-
te, oberta a tothom, s’iniciarà després de
l’estiu.
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Arriba la Festa Major d’Estiu
El municipi celebra la seva festa gran els propers dies 11, 12, 13 i 14 de juliol

A
l voltant d’unes 60 activitats
ompliran els carrers i espais
públics del municipi els pro-
pers dies 11, 12, 13 i 14 de

juliol per celebrar la Festa Major d’Estiu
de Pallejà. D’aquesta manera, la cultu-
ra popular, la música, la tradició o els

esports configuren una programació
que, un any més, neix amb vocació d’o-
ferir propostes d’interès per a tots els
pallejanencs i pallejanenques, indepen-
dentment dels seus gustos i edats.
La Festa Major tornarà a arrencar, el
divendres dia 11 de juliol, com és tra-

dició a la vila, amb l’encesa dels tres
trons a la plaça del Castell, que seran
el preàmbul per a la lectura del pregó
des de la balconada de l’ajuntament a
partir de les 21.30 h. En aquesta oca-
sió l’encarregada d’obrir la celebració
serà l’actriu i cantant Lloll Bertran. A
partir d’aquí, la vetllada es completarà
amb el correfoc i el concert jove al parc
de la Molinada, entre altres activitats.

Tradició i celebració
El dissabte 12 inclourà diverses activi-
tats populars i participatives com la
caminada «100% Ciutadania» o el
sopar de Festa Major, a més d’altres
relacionades amb la nostra tradició com
la cercavila de gegants o els jocs tradi-
cionals infantils. Aquestes propostes
tindran la seva continuïtat diumenge
amb la participació dels bastoners i els
sardanistes, la trobada de puntaires i la
diada castellera a la plaça del Castell.

Dilluns 14 de juliol es tancarà la cele-
bració amb diverses activitats com la
festa d’escuma, l’estirada de corda o
l’espectacle de la companyia Tropicana
Circus, que precedirà el castell de focs
amb què acomiadarem la Festa Major
d’Estiu d’enguany.

El programa de la festa es pot consul-
tar íntegrament a través del web muni-
cipal (www.palleja.cat).

Entre les novetats que presenta la celebració de la Festa Major d’en-
guany destaca el canvi d’horari de la baixada d’andròmines: aques-
ta tindrà lloc el 13 de juliol a partir de les 20 h, amb la qual cosa l’ac-
tivitat passarà a ser nocturna. Els interessats a participar-hi o a donar
suport a l’organització han d’inscriure-s’hi prèviament al Jovespai.

La baixada d’andròmines serà 
nocturna

L’actriu i cantant Lloll Bertran serà l’encarregada de
pronunciar el pregó de la festa

La caminada «100% Ciutadania» es consolida amb la celebració de
la seva cinquena edició. Les persones interessades a prendre part en
aquest recorregut per l’entorn del nostre municipi únicament han
d’apropar-se el 12 de juliol, a les 8 h, al Castell, des d’on tindrà la
sortida.

Cinquena edició de la caminada
«100% Ciutadania»
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Dissabte 5
9 h
Torneig solidari 3 x 3 de bàsquet
Lloc: Pavelló municipal
Organitza: Club Bàsquet Pallejà i Fundació Ana Ribot

De 10 a 15 h
Campionat de botifarra (joc de cartes) 
Lloc: Local de la Penya
Organitza: Penya Barcelonista

16 h
Campionat júnior d’aire comprimit
Lloc: Les Pedreres
Organitza: Tir Les Pedreres de Pallejà

17 h
Tir al plat
Lloc: Les Pedreres
Organitza: Societat de Caçadors de Pallejà

22 h
VII Edició Pallejazz
Lloc: Parc de la Molinada

Diumenge 6
9 h
Campionat de tir al plat obert
Lloc: Les Pedreres
Organitza: Tir Les Pedreres de Pallejà

9 h
35a Cursa Atlètica
Sortida i arribada: Castell
Organitza: Club Atletisme Pallejà

11 h
Cursa infantil
Sortida: Castell
Organitza: Club Atletisme Pallejà

18.30 h
Festival de dansa Dance & Fitness
Lloc: Sala Pal·ladius

Dimarts 8
De 18 a 20 h
Conferència a càrrec del Dr. Carlos González
Inscripcions: Cal inscripció prèvia a la biblioteca. Aforament
limitat.
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Ralet, Grup de Criança, i Biblioteca de Pallejà

Del divendres 11 al divendres 25
Mostra d’Art 2014. Exposició del curs
Lloc: Sala d’exposicions del Castell
Organitza: Taller de Dibuix i Pintura

Divendres 11 FESTA MAJOR
De 17 a 21 h
Pista oberta de slot
Organitza: Associació de Modelistes

JULIOL

Divendres 11 FESTA MAJOR
18 h (1a sessió) i 19 h (2a sessió)
Representació de l’obra de teatre juvenil
Preu entrada: 2 €. Cal comprar-la prèviament al 
JOVESPAI (dimarts i dijous de 19 a 20 h).
Lloc: Sala d’actes del Castell

20.45 h
Encesa dels tres trons d’inici de la 
Festa Major
Lloc: Plaça del Castell

21 h
Inauguració Mostra d’Art 2014
Lloc: Sala d’exposicions del Castell
Organitza: Taller de Dibuix i Pintura

21.15 h
III Cercavila de Percussió fins a l’ajuntament
Lloc: Del Castell a l’ajuntament
Organitza: Ruachamba

21.30 h
Pregó de Carnestoltes a càrrec de la Lloll Beltran
Lloc: Ajuntament

22 h
Correfoc
Sortida: Ajuntament
Organitza: Dimonis de Pallejà

23 h
Risoteràpia Show
Lloc: Plaça Castell

A continuació
Remember Music Show

Lloc: Plaça Castell

23.30 h
Concert jove

Lloc: Parc la Molinada

Del dissabte 12 al diumenge 13
Exposició Mòduls Ferroviaris
Lloc: Vestíbul de Fusta del Castell
Organitza: Associació de Modelistes de Pallejà

Del dissabte 12 al divendres 25
Exposició de quadres del Concurs de Pintura Ràpida
Lloc: Castell

Dissabte 12 FESTA MAJOR
6.30 h
Inici de matines
Lloc: Pl. Castell

JUNY

Del dijous 26 de juny 
al dijous 17 de juliol
Exposició: «Cavall Fort, tan divertit com un joc»
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca



JULIOL
24 h
Ball popular amb el grup Tremendos
Lloc: Plaça del Castell

24 h
«Disco-escuma» jove
Lloc: Plaça de l’Estació

Diumenge 13 FESTA MAJOR
De 7.30 a 12.30 h
Concurs de pesca de la Festa Major
Lloc: Riu Llobregat, tram Abrera

De 8 a 10 h
Inscripcions al XIV Concurs de Pintura Ràpida
Lloc: Castell

10 h
IX Tirada de Bitlles Catalanes
Inscripcions: Al Castell fins el 10/07/2014
Lloc: Parc de la Molinada

De 10 a 13.30 h
XXI Trobada de Puntaires
Lloc: Parc de la Molinada

11 h
Missa solemne
Lloc: Parròquia Santa Eulàlia

D’11 a 14 h i de 18 a 21 h
Gran Parc Infantil
Lloc: Av. Onze de Setembre de 1714

12 h
Aliens. Tres personatges curiosos ens visiten.
Lloc: Plaça del Castell

De 12.30 a 14 h
Trobada castellera
Lloc: Plaça del Castell

13 h
XV Quilòmetre de Traca. Edició especial

14.30 h
Paella popular
Preu: 6 €. Venda de tiquets al local de la Peña Madridista,
Perfumeria Entorn i Llibreria-papereria Rimar
Lloc: Parc de la Molinada
Organitza: Peña Madridista de Pallejà

19 h
XXXVII Concert de la Coral Pau Casals
Aportació solidària: 3 €
Lloc: Sala Pal·ladius

20 h
V Baixada d’Andròmines
Lloc: Camí del Forn, passeig de les
Masies i carrer de les Moreres

20.30 h
Ballada de sardanes
Lloc: Plaça del Castell
Organitza: Amics de la Sardana

22.30 h
Lliurament premis de la V Baixada d’Andròmines
Lloc: C. de les Moreres

23 h
Ball popular amb l’orquestra Girasol
Lloc: Plaça del Castell
Organitza: Cultura

23.30 h
Cinema a la fresca: Tres bodas de más
Lloc: Plaça de l’Estació

JULIOL

Dissabte 12 FESTA MAJOR
8 h
Inici de la V Caminada 100% Ciutadania
Sortida: Pl. Castell

De 9 a 13 h
Futbol 7 paralítics cerebrals 
Lloc: Camp de futbol
Organitza: Disport FC

De 9 a 14 h
Torneig de «ràpides» de Festa Major Pallejà 2014
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Club Escacs Pallejà

10.30 h
Inauguració del monument Canvi d’Agulla
Lloc: Pl. Estació

11 h
Inici de la XXIV Passejada Urbana
amb Bicicleta
Sortida: Plaça de l’Estació

D’11 a 14 h i de 18 a 21 h
Gran Parc Infantil
Lloc: Av. Onze de Setembre de 1714

De 12 a 14 h
VII Trobada de jocs tradicionals infantils i circuit 
de seguretat
Lloc: Rambla Pau Casals
Organitza: Q74’  i Comerços de la Rambla Pau Casals

16 h
XI Torneig de l’Amistat
Lloc: Pavelló d’esports
Organitza: Club Patinatge Artístic Pallejà

17 h
Semifinal torneig de futbol 7
Lloc: Camp de futbol
Organitza: Q’74

De 17.30 a 20 h
La Festa d’Aigües
Lloc: Rambla Pau Casals
Organitza: Aigües de Barcelona

18 h
Partit veterans Festa Major
Lloc: Camp de futbol
Organitza: Associació Veterans de Futbol Pallejà

18 h
Inauguració del parc Workout
Lloc: Parc de la Molinada

18 h
Final torneig d’estiu
Lloc: Pistes de tennis
Organitza: Club Tennis Pallejà

18.30 h
Plantada de gegants
Lloc: Rambla Pau Casals
Organitza: Colla Gegantera de Pallejà

20 h
Final torneig futbol 7

Lloc: Camp de futbol
Organitza: Q’74

21 h
XVIII Sopar de la Festa Major
Preu: 10 € 
Inscripcions: Cal inscripció prèvia a Llegums Massana i al
Charter Termes
Lloc: Plaça de la Llum
Organitza: Agrupament Gratallops «El Cau»



JULIOL
23 h
Orquestra Bluy Live
Lloc: Parc Central
Organitza: Associació de Veïns de Fontpineda

Diumenge 20
De 9 a 13 h
IX Open Infantil BTT Barcelona
Lloc: Camp d’en Ricard
Organitza: Club Ciclista Pallejà

16 h
Festival de dansa
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: X-Trem Dansa i Acrobàcia

FESTA MAJOR 
BARRI DE FONTPINEDA
10 h
Missa
Lloc: Parc Central 
Organitza: Associació de Veïns de Fontpineda

11 h
Xocolatada i jocs
Lloc: Parc Central 
Organitza: Associació de Veïns de
Fontpineda

13 h
Festa escuma
Lloc: Parc Central 
Organitza: Associació de Veïns de
Fontpineda

18 h
Cloenda Festa Major amb música de Jazz
Lloc: Centre Cívic Fontpineda
Organitza: Plus 55

JULIOL

Dilluns 14 FESTA MAJOR
12 h
Festa infantil d’escuma i aigua
Lloc: Pl. de l’Estació

18.30 h
Noon: espectacle de carrer que combina 
il·lusionisme i teatre gestual
Lloc: Pl. de l’Estació

19.30 h
III Cercavila i Batucada amb el
grup Ruachamba
Lloc: Plaça de l’Estació

21 h
Estirada de corda popular
Lloc: Plaça del Castell

22 h
Espectacle Tropicana Circus
Lloc: Plaça del Castell

23.30 h
Castell de focs fi de festa
Lloc: Ronda Santa Eulàlia, cantonada carrer Cervantes

Dimarts 15
19 h
Club de lectura d’adults: L’alquimista, de Paulo
Coelho
Lloc: Sala gran del Castell
Organitza: Biblioteca

Divendres 18
FESTA MAJOR 
BARRI DE FONTPINEDA
21.30 h
Inici i brindis de Festa Major al barri de Fontpineda
Lloc: Centre Cívic Fontpineda
Organitza: Associació de Veïns de Fontpineda

Dissabte 19 
De 9 a 21 h
I Torneig 12 h Futbol 7
Lloc: Camp de Futbol
Organitza: Peña Madridista de Pallejà

20 h
Musical: Bitllet d’anada i tornada a l’Havana
Lloc: Jardins del Centre de Dia
Organitza: Fundació Ana Ribot

FESTA MAJOR 
BARRI DE FONTPINEDA
De 8 a 21 h
XI Torneig 12 h de Futbol (memorial Axel 
Canal Feliu)
Lloc: Parc Central Fontpineda 
Organitza: Associació de Veïns de Fontpineda

D’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Fira, llits elàstics, taller de treballs manuals
Lloc: Parc dels Nens
Organitza: Associació de Veïns de Fontpineda

22 h
Festa de la Cervesa (entrepà i beguda per 
a sopar)
Lloc: Parc Central
Organitza: Associació de Veïns de Fontpineda

SETEMBRE
Del dimarts 9 de setembre
al dijous 2 d’octubre
Exposició: «Mira que són bèsties»
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

Dijous 11
Diada Onze de Setembre

Diumenge 14
De 18 a 21 h 
Ball de la gent gran
Lloc: Sala Pal·ladius
Organitza: Associació de Veïns de Pallejà

Dissabte 27
12 h
Inauguració del parc infantil El Patufet, amb la 
presència del president de la Diputació de
Barcelona, l’Exc. Sr. Salvador Esteve
Lloc: Parc infantil del passeig del Soterrament, entre els carrers
Torres i Bages i Sant Francesc

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.



E l dissabte 7 de juny Pallejà va
celebrar la primera edició del
Carnestiu. La iniciativa va sorgir

de la Kaco, la comissió del Carnestoltes,
que, per commemorar els 25 anys de
carnaval al municipi, va decidir organit-
zar aquesta edició d’estiu, que va ser tot
un èxit: un total de 600 persones van
sortir al carrer amb les seves millors dis-
fresses per participar en una rua que va
omplir de festa i disbauxa els carrers de
Pallejà.

a desfilada va comptar amb la col·labo-
ració de nombrosos grups i entitats vin-
guts d’arreu, com els Grallers d’Artés,
Samba Carioca, Retumband, Diables
Rojos i els pallejanencs Ruachamba, que

van animar la vetllada a ritme de «batu-
cada». Des de la Kaco s’han mostrat
molt satisfets amb l’experiència i asse-
guren que ja s’han posat a treballar en
l’edició de l’any vinent.
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Un total de 600 persones van participar
en el Carnestiu 2014
La primera edició d’aquesta festa es va celebrar per 
commemorar els 25 anys del Carnestoltes a Pallejà

La desfilada va comptar 
amb la participació de grups 
i entitats entre els quals hi
havia els pallejanencs
Ruachamba

El 5 de juliol torna el Pallejazz
El parc de la Molinada acollirà la setena edició d’aquest festival amb què
el jazz tornarà a ser protagonista de la vida cultural del municipi

E l proper dissabte 5 de juliol, el parc
de la Molinada tornarà a ser l’es-
cenari del Pallejazz, el festival de

Jazz de Pallejà. A partir de les deu de la
nit els assistents podran gaudir de músi-
ca en directe amb les actuacions de la
cantant d’origen nord-americà Violetta
Curry, The Guadianas Trio i Gnaposs
Groove, l’últim disc del guitarrista David
Muñoz, col·laborador habitual de forma-
cions tan conegudes com Els Pets. El fes-
tival comptarà amb l’animació del DJ Celo.

El Pallejazz va néixer l’any 2008 fruit del
record d’en Marià Bernabeu, apassionat
i activista del jazz que va viure bona part
de la seva vida a Pallejà.

El Pallejazz comptarà 
amb les actuacions de
Violetta Curry, The
Guadianas Trio i Gnaposs
Groove
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Pallejà acull la Nit dels
Campions del futbol comarcal
L’aleví B de futbol 7 i l’infantil B de futbol 11 del
CF Pallejà s’han proclamat campions de lliga

A quest passat 16 de juny el
nostre municipi rebia la cele-
bració de la coneguda com a

Nit dels Campions, durant la qual es
premia els guanyadors del Baix
Llobregat de les seves respectives lli-
gues de futbol. Més de 800 persones
van prendre part en l’acte de reconei-
xement, amb la presència del vicepre-
sident de la Federació Catalana de
Futbol, Joan Josep Isern, la delegada

del Baix Llobregat, Paquita Linares,
l’alcalde de Pallejà, Ismael Álvarez, i
el regidor d’Esports, Jaume Boronat.

Guanyadors pallejanencs
Pel que fa als equips del CF Pallejà,
van ser guardonats l’aleví B de futbol
7 i l’infantil B de futbol 11 del CF
Pallejà, que s’han proclamat campions
de lliga de tercera i segona divisió,
respectivament.

Ivan Mejías es proclama campió d’Europa 
de físic culturisme
L’esportista aspira a obtenir plaça per al 
campionat del món, que se celebra a Itàlia 
aquest proper mes de novembre I van Mejías ha aconseguit sumar

un èxit més al seu palmarès amb
la victòria obtinguda al campio-

nat europeu de físic culturisme, cele-
brat a Bèlgica aquest passat 7 de juny.
Amb anterioritat, l’esportista havia
aconseguit en dues ocasions el títol
al campionat català. Actualment es
prepara per a prendre part en l’Open
de Catalunya, a partir del qual espe-
ra, novament, optar a una plaça que
li permeti competir al campionat del
món, que es realitzarà a Itàlia el 22
de novembre.

Disport FC
guanya el campionat
d’Espanya de futbol 
7 per a paralítics
cerebrals

A l llarg del passat cap de setma-
na del 7 i 8 de juny Càceres aco-
llia la celebració de la quarta i

última jornada de la lliga nacional de
futbol inclusiu, en què el Disport A, l’e-
quip de futbol 7 per a paralítics cere-
brals, aconseguia guanyar el campionat
d’Espanya. Els pallejanencs sumaven així
un nou èxit a la seva trajectòria, impo-
sant-se a equips com l’Extremadura, el
Rayo Ibense o el Madrid. Al campionat,
el club de la nostra vila ha rebut també
el guardó a l’equip que ha demostrat
més joc net durant la competició.
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Encetem el final de legislatura
amb il·lusions renovades i la feina
compromesa avançada: primer
de tot, sanejar l’Ajuntament, pro-
jecte prioritari després de la
lamentable gestió del Sr. Rubio,

que ens va generar gairebé 5 milions d’euros d’en-
deutament en només dos anys d’alcaldia. Ara
l’Ajuntament està sanejat, per les mesures de con-
trol, ajustos i també pels impostos que es van haver
d’apujar a causa d’aquest endeutament. Ara hem
tornat a baixar la pressió fiscal, com l’IBI, plusvà-
lues de transmissions patrimonials, impostos de ser-
veis, etc.: AJUNTAMENT SANEJAT. També hem
reduït, i molt, la taxa d’atur a Pallejà, que ara és un
dels municipis del Baix Llobregat amb menys atu-
rats gràcies a les polítiques locals de formació i inser-
ció laboral: MENYS ATUR A PALLEJÀ. Més segu-
retat al municipi, amb la incorporació de càmeres
de seguretat a les entrades dels dos barris: UN
POBLE MÉS SEGUR. El nou mercat municipal, a
punt d’obrir les portes, millorant el comerç local,
com es demostra amb els nous comerços del nos-
tre municipi: UN COMERÇ MÉS LOCAL I PROPER.
I les millores urbanes, com la millora de connexió
del c. Ausiàs March amb els de Josep Ma de Segarra,
la Magina, Fontpineda i altres: MILLORA DE LA
MOBILITAT URBANA.
Prioritari, complir els compromisos que CiU Pallejà
va adquirir amb la ciutadania en començar a
liderar el nou mandat al 2011, i això serà així fins
al final, complint aquest compromís amb Pallejà.
No volem deixar de desitjar-vos una molt bona
FESTA MAJOR D’ESTIU 2014 per a tots i totes i
que en gaudim tots plegats amb harmonia, respec-
te i diversió!!

Convergència i Unió a Pallejà

HAY UN TIEMPO PARA TODO
En 1999 fui candidato mediante
una fórmula novedosa en el pue-
blo: sumar por y para Pallejà por
encima de las siglas de los parti-
dos. Entesa per Pallejà ha ido

teniendo el apoyo de personas que optaban por
una forma diferente de hacer política. Conseguimos
ser la lista más votada y demostramos que se puede
gobernar tratando a todos por igual, hecho éste
que hizo temblar a CiU. Se trabajó para unir el pue-
blo, para que en la foto del futuro de Pallejà no
estuvieran solo los de siempre.
Después de llegar a la alcaldía, solo puedo decir
que el trabajo y dedicación de los/las compañeros/as
tenía un solo objetivo: mejorar la vida de todos los
que viven en Pallejà. 
En el año 2011 se realizó una auténtica renovación
en las listas: jóvenes preparados y con compromi-
so para mejorar la vida democrática se incorpora-
ron como una forma de trabajar el futuro.
Ha llegado el momento en el que se hace necesa-
rio un cambio en la dirección, un cambio produc-
to de multitud de situaciones políticas y persona-
les, pero sobre todo un cambio para intentar que
las fuerzas políticas de izquierdas se unan con el
único objetivo de aunar esfuerzos para plantar cara
a aquellos que piensan que Pallejà forma parte de
su «patio».
He anunciado mi decisión personal de no volver a
presentarme a las elecciones como candidato, hecho
éste que no significa en ningún momento que deje
Entesa: en esta situación de crisis, Entesa per
Pallejà es la única opción de gobierno y por ello
seguiré trabajando. Visca Pallejà!
José Antonio Rubio
Grup Municipal d’Entesa per Pallejà
http://entesaperpalleja.blogspot.com.es

25M, CAMBIA O REVIENTA
En Pallejà las elecciones europe-
as del 25M no han sido distintas
que en la mayoría de municipios.
Si bien el PSC se ha mantenido
en unas cifras aceptables dentro

de la actual coyuntura política catalana, eso no des-
merece hacer una profunda reflexión sobre lo que
los ciudadanos están exigiendo. Ha quedado claro
que los grandes partidos políticos tienden a unas
estructuras rígidas y al apoltronamiento. Estamos
en una nueva etapa donde los jóvenes, y no tan
jóvenes, ya no pasan de la política porque la acción
política ha invadido su vida (desahucios, recortes
en educación, sanidad, etc.). Tenemos una socie-
dad formada e informada que es capaz de razonar
y buscar alternativas. Ahora importa el mensaje e
importa cumplirlo.
En el PSC Pallejà hace más de un año que se ini-
ció el cambio, tranquilo, sin estridencias, que ha
desembocado en un relevo de nuestros represen-
tantes y de nuestros órganos directivos, más de
acuerdo con las demandas de la población. Las per-
sonas del PSC Pallejà, vecinas/os que vivimos el
día a día del pueblo, estamos trabajando en pro-
puestas acordes con la realidad del mismo.
Queremos devolver el Municipio a sus ciuda-
danos, con un ayuntamiento sin denuncias judi-
ciales y que, en vez de parecer una olla a presión,
vuelva a dedicar sus esfuerzos a prestar servi-
cios. Estemos atentos: «Olga 2015» será nuestro
referente.

palleja@socialistes.cat
Facebook: PSC Pallejà

ESTEM PER LA QUALITAT DE
L’AIRE
Durant les properes setmanes,
Fontpineda disposarà d’una uni-
tat mòbil de mesura de la qua-
litat de l’aire. Aquesta unitat

complementa la unitat fixa de la Magina.
Què és una unitat mòbil?: un vehicle equipat amb
analitzadors automàtics i captadors manuals per a
mesurar els contaminants atmosfèrics, a més de
sensors per a les variables meteorològiques.
L’objectiu és mesurar la concentració dels dife-
rents contaminants que respirem que hi ha a
l’aire, és a dir, els nivells d’immissió: així es podrà
determinar la qualitat de l’aire.
Estarà ubicat dins el Centre Cívic del barri de
Fontpineda. Entre altres paràmetres, s’hi podran
mesurar:
- Contaminants determinats amb analitzadors auto-
màtics en temps real: diòxid de sofre, òxids de nitro-
gen, ozó, sulfur d’hidrogen, monòxid de carboni,
partícules PM10 i compostos orgànics volàtils.
- Contaminants determinats amb analitzadors
manuals: metalls pesants de la fracció PM10, benzè,
dels quals es captarà una mostra que s’analitzarà
en laboratori.
- Paràmetres meteorològics: velocitat del vent, humi-
tat relativa, precipitació, direcció del vent, tempe-
ratura, pressió atmosfèrica i radiació solar.
Un cop hagi acabat el període d’observació,
l’Ajuntament rebrà de la Direcció General de Qualitat
Ambiental l’informe dels resultats obtinguts, que
podrà ser consultat pel veïnat.
Aprofitem des d’aquí per a convidar tots els nos-
tres veïns i veïnes a gaudir de les properes Festes
Majors de juliol, que de ben segur seran un èxit.
Molt bon estiu per a tothom!
Grup Municipal del PDF
www.pdf.es

Perquè des de l'estat espanyol
ens neguen un dret tan impor-
tant com és el dret d'opinar? el
dret de vot, el dret a consultar el
que el poble català demana?
serà per por de perdre un dels

pilars que sustenten l'economia d'aquest país?  Se
sap, i hi ha estudis fonamentats i ben contrastats
que ho avalen, (altra cosa és amb la voluntat que
se’ls mirin),  diuen que Catalunya és una terra auto-
suficient, ferma, amb una forta cultura del treball,
amb una enorme capacitat d'avançar, de produïr
riquesa entre d'altres. 
No admeten i encara no entenen que tenim una
llengua antiga, molt rica, que l'hem de cuidar mol-
tissim per a seguir fent forta la nostra cultura. Amb
aquestes noves lleis de pa sucat amb oli que es van
treient de la màniga, només fan que entorpir el bon
ritme d'evolució i de maduresa del nostre pais, i no
beneficien gens al desenvolupament ni personal,
ni com a societat.  No saben què inventar-se  per
a, enlloc d’anar endavant, van fent lleis retrògrades
com la proposta de'n Gallardon , de continuïtat del
seu pare, que fa anys,  també feia lleis fatals per la
humanitat. 
Acabem amb Joan Maragall, que ja en la seva època
defensava el que enguany reclamem: Ja les podeu
fer ben altes les fogueres aquest any, cal que brillin
i es vegin els focs d'aquest Sant Joan. Cal que es
vegin de València, de ponent i de llevant, i en fareu
també en la serra perquè es vegin més enllà. I el crit
d'una sola llengua s'alci dels llocs més distants,
omplint els aires encesos d'un clamor de llibertat.
Bona Festa Major i bon estiu!

Jà Pallejà

ARDORES VERANIEGOS
En cuanto llega el calor del vera-
no, al Sr. Alcalde y compañía
(CIU, PDF y JA) se les calienta la
cabeza y empiezan a manifestar
sus ansias independentistas. El

año pasado, por estas fechas, pusieron una estela-
da en el edificio del Castell, y allí estuvo colocada
pese a nuestras protestas en el Pleno. Un poco antes,
una asociación independentista colocó diversos pla-
fones en farolas (expresamente prohibido en las
Ordenanzas Municipales) y el Sr. Alcalde ni retiró
los plafones ni les impuso ninguna multa. ¡¡Claro,
como esa asociación «sintoniza» con los delirios
soberanistas de CIU, PDF y JA...!!
Pues bien, de nuevo ha llegado el calor y los ardo-
res veraniegos se han traducido este año en la colo-
cación de una bandera independentista en la roton-
da de entrada a Pallejà desde la A-2. Y, por supues-
to, aquí no pasa nada: ni el Sr. Alcalde sabe nada,
ni ordena a la policía local que retire la banderita,
ni le preocupa que se infrinja la ley. Eso sí, si usted
o yo, por el motivo que sea, incumplimos una ley o
no pagamos un impuesto (por ejemplo, la tasa de
basuras o el IBI), seguro que nos cae una multa y
nos embargan la cuenta del banco. Para multar y
cobrar impuestos parece que el Sr. Alcalde es impla-
cable, y nos explica que «la ley es la ley y hay que
cumplirla». Pero cuando sus amiguetes ideológicos
se saltan las normas y se les debe multar, entonces
parece que el cumplimiento de la ley ya no es una
prioridad. Y, en nuestra opinión, el amiguismo ejer-
cido por un alcalde es siempre detestable.

Partido Popular de Pallejà
populares.palleja@gmail.com
www.partidopopularpalleja.blogspot.com
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Notícies breus
EXPOSICIÓ SOBRE ELS CAMPS DE 
TREBALL A MOÇAMBIC

L a setmana del 2 al 6 de juny, Pallejà va acollir una
exposició de l’ONG Mans Mercedàries sobre el seu

camp de treball a Moçambic. El dia 3 de juny l’organitza-
ció va oferir una xerrada per a explicar les accions que
duen a terme per ajudar la població més desfavorida.

• Aprovació de la declaració d’exempció del règim d’incom-
patibilitats de l’activitat declarada pel funcionari d’aquest
ajuntament Sr. José Ángel Comas González.

• Aprovació de la desestimació del recurs de reposició con-
tra l’acord d’aprovació definitiva del «Projecte executiu del
Nou Mercat Municipal, situat entre els carrers Mercat, J. Molins
Parera, Barcelona i Església».

• Aprovació inicial del Pla d’actuació municipal per a emer-
gències d’incendis forestals del municipi de Pallejà.

• Aprovació de la delimitació entre els termes municipals de
Pallejà i Molins de Rei (replantejament de la línia de delimita-
ció de les fites F-1 a F-2).

• Aprovació de la rectificació d’error material a la Relació de
Llocs de Treball (numeració errònia de complement de destí
del lloc de netejadora).

• Aprovació de l’informe de tresoreria sobre el compliment
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’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les ope-
racions comercials. Primer trimestre 2014.

• Aprovació definitiva de la modificació de crèdits del pres-
supost general de l’Ajuntament de l’exercici 2014 número
05/2014.

• Aprovació de la declaració de «35 anys d’ajuntaments demo-
cràtics al servei de la ciutadania».

• Moció d’adhesió a la commemoració del centenari de la
Mancomunitat de Catalunya.

• Moció per la sanció dels immobles permanentment desocu-
pats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses.

APROVACIONS al PLE MUNICIPAL
PLE ORDINARI 29/05/2014

CONCERT DE MÚSICA GOSPEL A
FONTPINEDA

E l Centre Cívic de Fontpineda va acollir el passat 13
de juny un concert de música gospel que va anar a

càrrec del grup Gospel Feelings, de Molins de Rei. L’acte,
organitzat pel Club Fontpineda Plus 55, va servir per a
tancar les activitats realitzades durant el primer semestre
de l’any.

OBERT EL TERMINI D’INSCRIPCIÓ 
AL PROGRAMA «+PER TU»

E l programa «+ PER TU» tanca durant els mesos de
juliol i agost, però tornarà de vacances el proper mes

de setembre. Els interessats a participar-hi durant el curs
2014-2015 poden fer les inscripcions al Jovespai.




